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Amit nem árt tudni Mikszáthról…
Mikszáth Kálmán a mai Szlovákia területéhez tartozó Szklabonyában
született 1847. január 16-án, egy kisnemesi családban.
Édesapja Mikszáth János jómódú kisnemes, édesanyja Veres Mária.

Korabeli kép a szülői házról

Elemi iskoláit a faluban végezte. 1857-ben a rimaszombati evangélikus kisgimnázium tanulója lesz. Az önképzőkörben írja első prózáit, verseit. 1863-ban a gimnázium utolsó két évére átiratkozott a selmecbányai evangélikus
gimnáziumba.
1866-1869-ig jogot tanult a budapesti egyetemen, bár diplomát nem szerzett belőle. Megpróbálkozott az újságírással is, számos magyar újság, köztük a Pesti Hírlap is közölte cikkeit.
Korai novellái alapjául a parasztok, iparosok élete szolgált, melyek demonstrálták Mikszáth Kálmán hozzáértését
a ravaszkodó, humoros anekdotákhoz, melyek megmutatkoznak a későbbi sokkal népszerűbb műveiben is.
Számos novellája társadalmi kommentárt és szatírát tartalmazott, és az élete vége felé egyre inkább kritikus
hangvétellel fordult az arisztokrácia és a kivetett terhek ellen.
Theodore Roosevelt annyira élvezte a Szent Péter esernyője című regényét, hogy az 1910-es európai körútja
alatt elment meglátogatni Mikszáth Kálmánt, hogy kifejezze csodálatát.
1873. július 13-án feleségül vette Mauks Ilona Máriát, majd 1878-ban elváltak. Különböző lapokba írt, de a siker
elkerülte. Hűtlenség címén vált el feleségétől, valójában meg akarta kímélni őt a nélkülözéstől.
1881-ben megjelent a Tót atyafiak című műve, és megindult a példátlanul gyors olvasói siker és a világirodalmi
karrier.
1882-ben ismét elvette volt feleségét, most már a gondtalan irodalmi, társadalmi élet várja őket. A házasságból
három gyermek született.
1887-től élete végéig országgyűlési képviselő volt, előbb az erdélyi Illyefalva, majd Fogaras, végül pedig
Máramarossziget mandátumával.
1896-ban a budapesti újságírók egyesületének elnökévé választották, melynek tisztségéről 1899-ben lemondott.
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Tagja volt a Petőfi Társaságnak, a Kisfaludy Társaságnak, a Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatóságának, a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Igazgatóságának, valamint 1889 tavaszától a
Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteletbeli tagja volt.
Sorra jelentek meg regényei, kivétel nélkül mindegyik hatalmas irodalmi siker.
1890-ben meghalt kisfia, Jánoska. Élete végéig nem heverte ki a tragédiát. 1895-ben jelent a sokak szerint legjobb műve a Szent Péter esernyője.
1904-ben vette meg a horpácsi birtokot, és az ideje nagy részét már
szülőföldjén töltötte. Már sokat betegeskedett. 1910. május 28-án
halt meg. Május 31-én temették, az Akadémia előcsarnokában ravatalozták fel és a Kerepesi úti temetőben lelt végső nyugalmat.
A horpácsi birtok ma

1. Búvárkodj a könyvtárban vagy az interneten! Gyűjts Mikszáth műveket! A sikert hozó művével
kezdem a sort.
Mikszáth legismertebb művei:
A tót atyafiak (1881)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című számtalan kiadást ért meg. Képzeld el, hogy egy újabb
kiadásra készül a kiadó, s téged kértek fel a borítólap megtervezésére. Készítsd el a borítólapot!
Amit kíván a kiadó: legyen a borítólapon az író neve, a mű címe, a kiadás helye, a kiadás éve és

egy jellemző rajz.
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3. Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője műve műfaja szerint: regény, anekdotikus stílusban.
Mit jelent az anekdota kifejezés?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. A mű címe: Szent Péter esernyője.
-

Ki volt Szent Péter a Biblia szerint?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hogyan „vált” Müncz Jónás a regényben Szent Péterré?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. „Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye egy részletesen kidolgozott anekdota köré
épül: miszerint a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett
nevelt fiára akarja hagyni. Az esernyő nyelébe rejtett kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis boldogsággal
zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem.”
Mikor és mennyi idő alatt játszódik a regény?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Hol játszódik a regény? (ország, város/városok) Gyűjtsd össze a színhelyeket a regényből!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Melyik valós helyszín, s melyik kitalált? Írd mellé!
6. 1. Hasonlítsd össze a legenda előtti és a legenda utáni Glogovát! (Hogyan nézett ki a vidék, a
település, milyenek az emberek…)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Hány fejezetre tagolódik Mikszáth regénye?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. 1. A regény rövid tartalmi összefoglalását olvashatod a következőkben, de ne feledd, ez nem
elég a mű megismeréséhez, el is kell olvasnod a regényt.
A Legenda, 1. rész Viszik a kis Veronkát
Halápon meghalt egy tanítóné. Nem volt annak semmije: csak egy kecskéje, egy libája, és egy 2 éves kislánya.
De volt egy idősebb fia is, aki pap volt Glogován. Billeghi Máté felpakolta szekerére az örökségeket, Veronkát, a
kétéves kislányt, egy kosárba rakták, aki csak azt vette észre az egész utazásból, hogy egyre távolodnak a faluból.
Glogova régen
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Glogova régen elég fejletlen volt. Országút sehol nem volt, a talaj pedig agyagos volt, tehát a veteményeknek
sem nagyon kedvezett. Szegénység volt és nyomor. A régi pap is meghalt. Az iskola épülete pedig ütött-kopott
volt.
Új pap Glogován
Új pap érkezett Glogovára, és beköltözött a paplakba. Kitudakolta, hogy mennyi lélek van a faluban, mennyi a
halálesetek száma évente, és mennyi a házasulandó párok száma. Hamar rájött, hogy szinte minden a krumpliterméstől függ, és óriási a szegénység. Az ő fizetése is nagyon csekély. Megérkezett Billeghi Máté Veronkával,
és János pap (mert így hívták az új papot) kiment fogadni Mátét, de hamar látta, hogy rossz hírrel érkezett. Máté
lepakolt, megmutatta a papnak a húgocskáját is és a többi örökséget, azután pedig elmondta neki, hogy az édesanyja meghalt. Jánost - amikor meghallotta a szomorú hírt - nem érdekelte semmi, még Veronka sem, hanem
elment imádkozni.
Az esernyő és Szent Péter
Imádkozás közben eleredt az eső. János rohant haza (mert féltette a kislányt, akit a ház előtt egyedül hagyott),
és meglátta a kosarat. Csodák csodájára talált felette egy fakó piros esernyőt is. Gyorsan bevitte a gyereket a
házba. Lassacskán az a hír terjedt el Glogován, hogy Szent Péter tette Veronka fölé az esernyőt. János pap nagy
gondban volt, mivel a szerény fizetéséből csak nehezen tudta eltartani a szegény Veronkát. Isten azonban gondoskodott róluk.
Jánost egy idő után már az esernyővel hívták a temetésekre, és a második "esernyős" temetésen fel is támadt az
az ember, akit temettek. Ennek elterjedt a híre az egész világban, és már mindenhonnan jöttek, hogy csodájára
járjanak, és a varázslatos esernyő alatt esküdjenek meg. Nagy jövedelem volt ez Jánosnak, és így a kis Veronkáról is tudott gondoskodni.
A Gregoricsok, 2. rész A tapintatlan Gregorics
Még régebben élt Besztercebányán egy Gregorics Pál nevű ember, akit tapintatlannak gondoltak: mégpedig
azért, mert az egész élete arra épült, hogy másoknak a tetszését, rokonszenvét kivívja. Senki sem szerette őt,
mindenkit bosszantott: ő azonban be akarta bizonyítani a világnak, hogy értékes ember. Kém lett, és elég tekintélyes vagyonra tett szert, ám ezt nem nagyon tudta róla senki. Volt egy ütött-kopott, régi piros esernyője, amit
mindig magánál hordott: az emberek ezt hóbortnak tekintették.
Gregoricsnak volt egy házvezetőnője, akit Wibra Annának hívtak. Mivel Pál úr nem volt népszerű a nők körében,
ezért ennél a szolgálójánál próbálkozott. Született is egy gyermekük: a kis Wibra Gyuri.
Gyanús jelenségek
A pletykák miatt titokban tartották a gyerek származását. Titokban iskoláztatták, és kiderült, hogy a kis Wibra
nagyon tehetséges, okos fiú. Gregorics nagyon szerette a gyermeket, de érezte, hogy a testvérei, az egész családja nagyon féltékeny rá. Egy napon beteg lett Gyuri, de az orvos meggyógyította. Gregorics arra gyanakodott,
hogy a testvérei mérgezték meg, ezért innentől látszólag nem sokat törődött a gyerekkel, nehogy a család gyanítani kezdje, hogy az ő fia. Elvetette az adoptálás ötletét is.
Gregorics továbbra is magánál hordta a piros esernyőt, és Gyurit az iskolában is csúfolták emiatt. Ám Gregorics
Pál makacsul ragaszkodott az ernyőjéhez, és még komoly összeget is hajlandó lett volna fizetni érte a szerencsés megtalálónak, amikor eltűnt. Mindenki azt hitte róla, hogy bolond.
Gregorics Pál halála és öröksége
Gyuri Szegeden tanult. Gregorics Pál egyik nap rosszat álmodott, és úgy érezte, meg fog halni. A végrendeletét
meg is íratta. Halála előtt Gregorics befalaztatott Gyuri kis házikójába a legnagyobb titokban egy üstöt. Wibra
Ancsurával elküldetett egy táviratot Gyurinak, de Ancsura nem küldte el, mert úgy gondolta, hogy Gregorics Pál
meg fog gyógyulni. De nem gyógyult meg az úr, és már nem tudott beszélni halála előtt Gyurival. Így az örökségét sem tudta átadni. A végrendelet nagyon furcsa volt, Gregorics Pál a vagyonának csupán kis százalékáról

Összeállította: Ambachné Perics Irén

7

Beadási határidő: 2016. április 30.
rendelkezett, és a családjára nem hagyott semmit. A pénzre éhes testvérei kutatni kezdtek az elrejtett vagyon
után. Gyuri pedig ügyvédnek tanult, hogy legyen pénze. Gyámatyjának Sztolarik urat nevezték ki.
A kapzsi Gregoricsok
Gáspár és Boldizsár fejvesztve és egymással versengve kutattak Pál vagyona után. A pénzt azonban sehol sem
találták. Kitudódott a híre annak, hogy Gregorics Pál a halála előtt befalaztatott egy üstöt Gyuri házába. A két
testvér egymást túllicitálva akarta megvenni a kis házat. Végül közösen vették meg. A csalódásuk azonban határtalan volt, mert a testvérük kijátszotta őket: csak ócska szegeket és vasakat rejtett az üstbe. A vagyonnak pedig
se híre, se hamva nem volt.
A nyomok, 3. rész Az esernyő kibukkan
Telt-múlt az idő, Gyuriból sikeres ügyvéd lett. Mindenki biztatta, hogy házasodjon meg, de ő nem akart. Egyre
csak az elveszett kincs foglalkoztatta. Kiderült, hogy az apja pénze valószínűleg valamelyik külföldi bankban van,
és az arról szóló elismervény pedig a régi ütött-kopott esernyő nyelében lehet. Gyuri kinyomozta, hogy az esernyőt elárverezték, és egy bizonyos fehér zsidó vette meg. Később kiderült, hogy a fehér zsidó nem más volt, mint
Müncz Jónás. Gyuri édesanyjával és gyámapjával elhatározta, hogy elmegy Bábaszékre Müncznéhez (hiszen a
férje eltűnt) az esernyőért.
A mi Rozálink
Régebben nem volt igazi város az, amelyikben nem volt zsidó boltos. Ezért Bábaszéknek is kellett egy zsidó. Így
került Bábaszékre Münczné. A zsidó asszonyt nagyon tisztelték a városban. Közkedvelt személyiség volt, de egy
kicsit jobban örültek volna egy férfi zsidónak, ám Münczné férje eltűnt.
A szálak Glogovára vezetnek
Gyuri bement Münczné régiségboltjába, és bejelentette, hogy régi esernyőt szeretne venni. Csak nagyon nehezen, 50 Ft ellenében engedte fel a padlásra az asszony, ahol az esernyők voltak. Gyuri sajnos nem találta meg itt
a keresett esernyőt. Elmagyarázta azonban, hogy nézett ki, és Münczné esküdözött, hogy azt látta férjénél, amikor az utolsó útjára indult.
Gyuri már éppen elkeseredett, amikor Münczné Mórichoz, a fiához küldte őt, mert úgy gondolta, hogy a fiú biztosan tud az ernyőről valamit. Így is lett, Móric mindent elmondott, és kiderült, hogy a szálak Glogovára vezetnek:
az öreg Jónás tette évekkel ezelőtt egy ázó kisbaba feje fölé a piros esernyőt.
A fülbevaló
Gyuri éppen már indult volna Glogovára, amikor kidobolták, hogy elveszett egy fülbevaló, és a becsületes megtaláló jutalmat kap. Vannak még csodák: éppen Gyuri találta meg. Bevitte a Városházára az elveszett ékszert. Egy
bájos lány, a glogovai pap húga, vesztette el a fülbevalót, aki éppen madame Kriszbay vállát borogatta. Veronka
az asszonysággal utazott, és a piacon megbokrosodtak a lovaik, tönkre ment a kocsijuk. Mivel Gyuri úgyis
Glogovára készült, felajánlotta, hogy elviszi őket (Veronkát és madame Kriszbayt). Ám késő volt már az induláshoz, Mravucsán úr, a polgármester ott tartotta őket éjszakára.
A bábaszéki intelligencia, 4. rész Vacsora Mravucsánéknál
Wibra Gyuri és Veronka is Mravucsánéknál vacsorázott. Jól elbeszélgettek, és a társalgás közben szóba került
az esernyő. Elmesélték Gyurinak az esernyő történetét és a Szent Péterről kialakult legendát. Gyuriban összeállt
a kép, hogy az esernyőt az öreg Müncz Jónás tette Veronka feje fölé, nem pedig Szent Péter, de nem mondta el.
A fiatal ügyvéd Veronkával is elbeszélgetett a pillangógyűjteményekről. A lány elmondta, hogy a glogovai templomban vigyáznak az esernyőre, és ereklyeként tisztelik, az esernyő a lány hozományát képezi. Gyurit nagyon
feldúlta a hír, de nem árult el semmit. Mindenki nyugovóra tért Mravucsánék házában.
Az éj tanácsot ad

Összeállította: Ambachné Perics Irén

8

Beadási határidő: 2016. április 30.
Gyuri is lefeküdt aludni, de nem jött álom a szemére. A gazdagságon járt az esze, és azon, hogy hogyan szerzi
meg az esernyőt. Aztán nagy nehezen elaludt, és azt álmodta, hogy találkozik Szent Péterrel. Az apostol azt
tanácsolta neki, hogy vegye feleségül Veronkát. Reggel nem is tartotta rossz ötletnek a dolgot, hiszen Veronka
nagyon szép volt. Virradatkor a háziak még marasztalták őket, de ők sietve útnak indultak.
A harmadik ördög, 5. rész Czobor Mária rózsája, a földhasadék és a vén körtefa
Útközben beszélgettek és nézelődtek. Mivel nagyon messze volt Glogova, többször megálltak pihenni egy kicsit,
és addig sétálgattak. Egy várnál sétáltak és a bástyája előtt láttak egy nagyon szép rózsát. Az a legenda járta,
hogy Czobor Máriáé az a rózsa. Réges-régen ez a lány leugrott a várból, mert egy parasztlegényt szeretett, és az
apja nem engedte, hogy hozzá menjen, hanem máshoz akarta hozzáadni. A parasztlegény rózsát ültetett a lány
sírjára, amely minden évben egyetlen bimbót fakasztott. Gyuri letépte a bimbót Veronkának, de a lány nem fogadta el és eldobta, a visszavezető úton azonban felvette mégis.
A glogovai út elég zötykölődős volt, és eltörött a kocsijuk tengelye. Gyuri elment nyújtófát vágni. Egyszer csak
kiáltásokat hallott: egy ember volt a hasadékban, de Gyuri kimentette. Kiderült, hogy János pap volt a bajba jutott
ember, Veronka bátyja. A pap megkérdezte Gyurit, hogy mit kér cserébe azért, hogy megmentette az életét.
Gyuri nem tétovázott, hanem azt mondta: "Veronka kezét". A pap belegyezett, így már csak Veronkát kellett
megkérdezni, de ő egyelőre nem válaszolt.
Három üszög
Egyenesen a pap házába mentek, és vendégül látták Gyurit. Gyuri hívatta gyámatyját, hogy hozzon neki jegygyűrűket. Sztolarik úr eljött, és elhozta a gyűrűket is. Bementek egy szobába, hogy nyugodtan tudjanak beszélni,
eközben Veronka kihallgatta őket. Megtudta, hogy ő csak egy eszköz az esernyő megszerzéséhez.
Sztolarik és Gyuri megnézte az esernyőt és kétségbeesve tapasztalták, hogy nem a régi nyele volt rajta. Megtudták, hogy a régi nyelét elégette Adameczné, a házvezetőnő üszögnek.
Viszik a kis Veronkát

Gyuri ráébredt, hogy valójában szereti Veronkát, és csak a lány a fontos neki, de eközben Veronka
eltűnt. Az egész falu a lány keresésére indult, de Gyuri találta meg, és mindent elmondott neki. Veronka
megbocsátott, és összeházasodtak a szerelmesek. Az esküvőn részt vett Wibra Anna, Gyuri anyukája
is. Nagyon boldogan éltek, míg meg nem haltak!
8. Tedd próbára tudásodat! Válaszd ki a helyes választ!
8. 1. Ki várta a glogovai papot a parókián?
Visztula, a kutya
Özvegy Adameczné
a falu tanítója
8. 2. Ki tette az esernyőt a pap húgára?
Szűz Mária
a fehér zsidó
Szent Péter
8. 3. Honnan kezdődött ténylegesen az esernyő legendája?
Srankó János „feltámadásától”
Miután a püspök felszentelte
Gongolyné temetésétől
8. 4. Mit csinált Gregorics a szabadságharc alatt?
Felé se ment a katonaságnak
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Bem apó mellett harcolt
Kémkedett
8. 5. Kit vett feleségül Gregorics?
Senkit
Wibra Annát
Egy besztercei mágnás lányát
8. 6. Miért nem fogadta örökbe Gregorics Gyurit?
Nem szerette annyira
Nem volt rá törvényes lehetősége
Féltette a féltestvéreitől
8. 7. Gregorics egyszer majdnem elvesztette egész vagyonát. Hogyan?
Elkártyázta Monacóban
Az ernyő a Tiszába esett, s a nyelében volt a bankutalvány
A féltestvérei adósságát fedezte
8. 8. Miért nem érkezett meg Gyuri Gregorics halálos ágyához?
Gyurinak vizsgáznia kellett
A sürgöny elkeveredett a postán
Nem adták fel a sürgönyt
8. 9. Mit rejtett el Gregorics a befalazott üstbe?
Rozsdás szög, vas, stb.
Bankutalványokat
A végrendeletét
8. 10. Ki vette meg Gregorics esernyőjét?
Müncz Jónás, a fehér zsidó
A glogovai tiszteletes
A féltestvére, mert sejtett valamit
8. 11. Hogyan ismerkedett meg Wibra Gyuri és Bélyi Veronka?
Egy vacsorán véletlenül egymás mellé kerültek
Gyuri megtalálta Veronka elveszett fülbevalóját
Bemutatták őket egymásnak
8. 12. Hogyan tudja meg Gyuri, hogy az apja esernyője Veronkánál van?
Szliminskyné mesélte el
Veronka mondta el
Müncz Móric emlékezett rá
8. 13. Ki adta Wibra Gyurinak azt a tanácsot, hogy vegye el Veronkát?
Álmában Szent Péter
Münczné
Mravucsánék szolgálója
8. 14. Kit mentett ki Wibra Gyuri a szakadékból?
Egy glogovai erdőmunkást
Veronka bátyját, a papot
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Sztolarikot
8. 15. Hogyan találták meg a réten az eldobott karikagyűrűt?
Gogoly bátya találta meg
A kaszások lekaszálták a rétet, s ők lelték meg
Nem lett meg a gyűrű

9. Igaz? Hamis? Döntsd el!
9. 1. A cselekmény egy szálon fut.
igaz
hamis
9. 2. Özvegy tanítóné halt meg Glogován.
igaz
hamis
9. 3. Veronka „útitársa” egy kacsa volt.
igaz
hamis
9. 4. A glogovai határ csak krumplit, zabot terem.
igaz
hamis
9. 5. Bélyi János azért volt szomorú beköltözésekor, mert…
…szerény volt a fogadtatás.
…kutyát kapott.
…rájött, hogy megélhetése a krumplitermésen múlik.
…kevesen laktak a faluban.
9. 6. Billeghi Máté ezekkel a szavakkal közölte a fiúval anyja halálát.
Alulról szagolja az ibolyát.
Kilehelte a páráját.
Letette a kanalat.
Beadta a kulcsot.
Megtért.
9. 7. János pap azon tűnődött Veronkát nézve, hogy…
...mennyire emlékezteti anyjára a húga.
...miből fogja felnevelni.
...miért kellett anyjának ilyen fiatalon meghalnia.
...mit fizessen Billeghi uramnak a fuvarért.
9. 8. Az esernyőt hozó személy...
...maga Szent Péter.
...Adamecz Mátyásné.
...egy vén zsidó.
...Szűz Mária.
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...Kvapka Pál, a harangozó.
9. 9. Jelöld azt az állítást, amely egyképpen igaz Gregorics Pálra s fiára!
satnya gyermek volt
jogot tanult
népszerűtlen
imádták a lányok
9. 10. Igaz? Hamis? Gregorics Pál a szakácsnéját, Wibra Annát vette nőül.
igaz
hamis
9. 11. Majzik György tanító nem vigasztalgatta a nyaranta magányos asszonyokat.
igaz
hamis
9. 12. Bélyi Veronka és Bélyi János nem állnak rokonságban.
igaz
hamis
9. 13. A Sárga Mátyás városában, azaz Szegeden található.
igaz
hamis
9. 14. Veronka levetkezésének tanúja Jónás, az öreg zsidó volt.
igaz
hamis
9. 15. A kolompár szó jelentése: üstfoltozó cigány.
igaz
hamis
9. 16. A rébusz geometriai alakzat.
igaz
hamis

10. Gyűjtsd össze a regény szereplőit! Csoportosítsd a szereplőket!
főszereplők
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10.1. Párosítsd!
János pap

zsidó asszony

Wibra Anna

közjegyző

Münczné Rozáli

bábaszéki polgármester

Sztolarik

Veronka bátyja

Mravucsán úr

szolgálólány

11. A bábaszéki intelligencia – olvasható a regényben. De mit is jelent az intelligencia szó? Írd le
a szó szótári jelentését!
11. 1. Intelligencia:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. 2. Mit jelent e kifejezés a regényben? Fogalmazd meg! Írd le azt is, hogy kik tartoznak a bábaszéki intelligenciához a regényben?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Írj jellemzést Gregorics Pálról!
- Az író mutatja be:
* külső tulajdonság:
* belső tulajdonság:
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* cselekedtetéssel:
* beszéltetéssel:
- Más szereplő mutatja be:
- Környezetrajz:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Az esernyő – már a cím is jelzi, hogy fontos szerepe van a történetben.
-

12. 1. Másold le a regényből az esernyő leírását!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 2. Rajzold le az esernyőt!

-

12. 3. Sorold fel az esernyő „csodáit”!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Két idézetet olvashatsz a regényből. Melyik részben találhatók? Értelmezd az idézeteket!
„Hiába, a hatalmasok tekintélye fölött a gondviselés őrködik!”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„A babona keresi a ködöt, a köd vonzza a babonát. Ezek ketten osztoztak meg a prédán.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Sok feladattal megbirkóztál már. Egy kis pihenés Rád fér. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

Vízszintes:
1. Ennek a lapnak volt az újságírója Pesten Mikszáth.
7. Mikszáth feleségének neve.
8. A Szent Péter esernyőjének egyik helyszíne.
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Függőleges:
2. Középiskolai tanulmányait itt végezte Mikszáth.
3. Mikszáth egyik nagyregényének címe.
4. 1881-ben írt novellás kötete.
5. A Szent Péter esernyője főszereplője.
6. Mikszáth születési helye.
15. Nem könnyű a szavak megértése, főként, ha némelyiket már nem is használja az ember. Írd át
saját szavaiddal a kiemelt szavakat!
⊗ „A kis poronty az apja halála után született, de nem későre, egy vagy legfeljebb két hónap múlva.”
⊗ „Jó, becsületes asszony volt - de mire való volt már neki ez a vakarcs?”
⊗ „Szabódtak, okoskodtak őkelmeik, hogy így-úgy, nagy kitérő és nagy alkalmatlanság az úton, de
meg kellett lenni.”
⊗ „Robusztus, erős ember volt, java férfikorban, értelmes, okos arcú, egyenes, igaz beszédű.”
⊗ „Mert nagy élvezet parasztnak pappal évelődni.”
⊗ „Szülőfaluja rétjein pillangót kergetett, fészket szedett, ürgét öntött, pajkos leány- s fiú-pajtásokkal,
össze is kaptak a Szabó Palival, jól el is náspángolta volna a Palit, éppen emelte már a vesszőjét,
amikor megzörögtette valaki az ablakot kívülről.”
⊗ „Ejnye, de nyurga legény lettél.”
⊗ „Az ördög vigye el ezt a kötelet, ugyancsak erős görcsöt csináltam rajta.”
⊗ „Istenemre mondom, ha oda lesz írva a sírkövére, hogy nemesember, a saját penicillusommal
vakarom le.”
⊗ „Az asszonyok csak harmincöt éves korukig számítanak. Ezek pedig mind a kilencen matrónák.”
⊗ „De nem, csupa olyan részletek vágódtak ki, melyek még jobban bizonyítják az elrejtett vagyont, s
olyan emberek bukkantak ki, akik megbiztatták a fiatal ügyvédet…”
⊗ „Valóságos ribillió ütött ki, az egész piac izgett-mozgott, hullámzott.”
⊗ „- Egymás mellett ülnek és mégis kiabálnak - zsörtölődék nagy fejcsóválással -, mintha tizenöt
krajcáros márkát ragasztanának helybeli levelekre.”
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⊗ „Egy kis iromba cica jött ki az ágy alól, az nézte, de úgy nézte, olyan nagyon nézte, kíváncsian,
érdeklődéssel, mintha egy macskává elátkozott királyfi lenne.”
⊗ „A bricska pedig csak gurult, egyre gurult ezalatt, hol le, hol fel a Brána-hegy alatt.”
16. Szótár, internet szójelentés kereső - szükséges lesz a feladat elvégzéséhez.
Csoportosítsd a regényben előforduló szavakat a következő szempontok alapján: 1. növény, 2.
ház és környéke, 3. ruházat, 4. foglalkozás, tulajdonság!
almárium, ámbitus, árvalányhaj, boróka, cimet, dóka, eresz, eszterhaj, fisér, fukszia, georgina, gladiolus,
guba, imposztor, káplán, ködmön, krispin, laboda, mándli, maszlag, nábob, parókia, párta, pitvar, principális, prókátor, reverenda, stóla, szeredás, szolgabíró, szűr, topoly, tüsző, zsindely, zsúp
növény

ház és környéke

ruházat

foglalkozás,
tulajdonság

17. Milyen ruhát viselt egy felvidéki leány/nő a XIX. században? Nevezd meg a ruhadarabokat!
Öltöztesd fel a „hölgyet”!
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18. Magyarázd meg, mitől humoros a regény alábbi része!

„A tanító meghajtotta magát és hajadonfővel kísért ki bennünket az udvarra.
- Csinos gyerekek - mondá ott künn a szolgabíró kedélyesen -, de honnan van az, domine fráter, hogy mind olyan egyforma képűek?
A glogovai mester egy kissé zavarba jött, aztán őszinte kedélyesség öntötte el egészséges, piros képét.
- Hát az onnan van, tekintetes uram, mert nyáron az összes glogovai férfinép elszéled le
az alvidékre mezei munkákra, és ilyenkor olyan magam vagyok itt egész őszig, mint az
ujjam. (Csintalan mosoly jelent meg az ajkai körül.) Méltóztatik érteni?
- És hány éve van itt? - kérdé erre a szolgabíró élénkebben.
- Tizennégy éve, kérem alássan. Látom a kérdésből, hogy méltóztatik érteni.
Ez a kis párbeszéd maradt meg emlékemben egész mai napig Glogováról. A kocsira
ülve elismételgettük, és mindig nevettünk rajta. A szolgabíró otthon sokáig beszélte a
társaságokban, mint valami kedves csemegét.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Gyurit Veronka két névvel is illeti: Tamás úr és Góliát (Vacsora Mravucsánéknál, valamint A
Czobor Mária rózsája, A földhasadék és a vén körtefa című fejezetek).
a) Magyarázd meg, miért!
b) Melyik műből veszi az elnevezéseket?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Gyuri gyámatyja, Sztolarik, nem ért egyet egy elsietett házassággal (Három üszög című fejezet). Egyetértesz-e vele? Fejtsd ki a véleményedet!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gratulálok, végeztél a feladatsorral!
Ezen a linken próbára teheted tudásod. Kiderül, jól ismered-e a regényt?
http://kvizpart.hu/gyorskviz/gykend.kviz?psid=7652dd76eadbed4558ab7ac0de68e5bc&end=W
Ezen a linken megtalálod a regényt: http://mek.oszk.hu/00900/00954/00954.htm
Hallgasd meg a „videótanárt”, sok értékes és érdekes információt kapsz Mikszáth életéről, s a
regényről:
http://videotanar.indavideo.hu/video/Irodalom_Mikszath_Szent_Peter_esernyoje
Érdemes megnézned, nekem tetszett.
http://diafilm.osaarchivum.org/public/?fs=274
Források:
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje
http://sulihalo.hu/diak/olvasonaplo-kotelezo-olvasmanyok-roviden/854-mikszath-kalman-szent-peter-esernyoje-olvasonaplo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_P%C3%A9ter_eserny%C5%91je_(reg%C3%A9ny)
https://irodalomtortenet.wordpress.com/tagozatok/tanari-tagozat/muhely/
http://roszkesuli.hu/sites/default/files/Olvasonaplok/7_oszt_Szent_Peter_esernyoje.doc
http://mikszathkalman.hu/mikszath-elete-roviden/
http://irodalomismeret.hu/linkek/114
http://antikvarium-konyv.com/mikszath-kalman/
http://www.terezvarosi-kettannyelvu.hu/doc/mikszath.pdf
http://diakszogalanta.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1172913
http://www.mediaklikk.hu/2015/07/28/szent-peter-esernyoje/
http://matyasiskola.hu/files/kot.olv_.7.o..doc
http://www.fazekas.halas.hu/eteszt/eteszt.php?show.25
http://users.atw.hu/henineni/dokumentumok/
http://kossuthsuli.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1188479
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
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