
Régimódi történet 

Vetélkedő 5. forduló 

1.) Mely helyszínekről szólnak a leírások? 

Valamikori címerében nap lángol, fegyver füstölög, kardot emel egy páncélos kar, saját farkába mar a 

sárkány: 

 

A város, amely címerében a főnixet őrzi: 

 

Az előszobából széles üveges folyosóra nyílt ajtó, ahonnan a család udvari szobáit lehetett megközelíteni: 

 

Kényelmes, tágas..., a sápadtsárga, tengerkékkel kárpítozott kőrisfa hálószoba mellett ... szobája van, az 

ebédlő és a szalon külön kis előtérből nyílnak: 

  

A kapubolt alól a csukott gangról először a ... szobájába lehetett bejutni, onnan nyílt út a nappaliba, abból a 

vizitszobába, aztán fordult az épület, az ebédlő, ..., s legvégül a háló és a gyerekek birodalma: 

 

A schönbrunni sárgára festett biedermeier ház két szobája között piros köves pitvar állt, a pitvar sarkában 

tűzhely: 

 

  



2.) Ki mondta, kinek / kiről mondta? 

Maga nagy gyerek:  

Itt nem lesz árva, ígérem.:  

Pedig jól tetted volna, fiam, akkor talán nem maradsz a 

nyakamon.:  

Marad a jelszó, Majthényi?  

A haja azonban szőke:  

  

3.) Mi a jelentése az alábbi szavaknak? 

colon:  

slájer:  

míder  

etazser:  

firhang:  

karmantyú:  

kolmizóvas:  

grifli:  

lampasz:  

hengematte:  

  

4.) Milyen kapcsolat fűzte a felsoroltakat Jablonczay Lenkéhez? 

Heinrich Jozefa:  

Leidenfrost Ármin:  

Speth Magdolna:  



Sámy László:  

Szikszay Gyula:  

Jablonczay Imre:  

Juhász József:  

Síró Dániel:  

Szabó Irén:  

  

5.) Rejtvény  

 

1. Rickl Mária lakcíme 

2. a hangoskönyv felolvasója 

3. Szikszay Gyula alkalmazottja 

4. esténként az Aeneist fordította 

5. dr. Ágai Adolf regénye 

6. Lenke szerepe a A Gyurkovics lányok-ban 

7. hegedűművész 

8. a szkéné egyik helyszíne 

9. a „homéroszi” harag okai 

10. Gacsáry István műve 

11. egykor nagy port felvert színdarab címe 

12. az alsószoknya „hőse” 

13. Az illem könyve írója 

+1. Milyen kapcsolat fűzte a „megfejtést” Szabó Magdához?  



  

6.) Három összefüggés található Szabó Magda és Gubás Gabi színésznő között. Sorolja fel 

ezeket! 

Segítségül hívhatja a NAVA archívumát. 

 

7.) Milyen esemény történt Szabó Magda életében 1977-ben, ami összeköthető a regénnyel? 

 

8.) Hányféle garnírung található Gizella szakácskönyvében? 

1 

2 

3 

9.) Milyen süteményt rejt a Spitzbubenteig? 

Rumos piskóta 

Linzer 

Tüzes csók 

10.) Kinek a receptje a Spitzbubenteig a receptgyűjteményben? 

Hermina néni 

Tini néni 

Laura néni 

11.) Mit jelentenek ezek a régies kifejezések? Írja a magyarázat betűjelét a számok után! 

1.   Holipni   A. csipkebogyó lekvár 

2.   Alkörmös   B. papírhüvely minyonokhoz 

3.   Citronád   C. cső alakú édes ostya 

4.   Hecsepecs   D. amerikai karmazsinbogyó, festőbogyó 

5.   Kapszli   E. rücskös, vastag héjú citrusféle 

 

Név:……………………………………… 

Elérhetőség:……………………………………… 


