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JÓKAI: AZ ARANY EMBER 

REGÉNYFELDOLGOZÁS 1. RÉSZ 

A SZENT BORBÁLA 

Feldolgozás ideje: 2016. február 24 – március 18. 

A Vaskapu 

1. Milyen napon kezdődik a történet? Milyen jelképes jelentése van ennek a 

napnak? Hogyan függ össze a szereplők sorsával? 

2. Hogyan érzékeltetik a táj ember feletti hatalmát a leírások? Milyen viszonyban 

van egymással ember és természet? 

 

A Szent Borbála és utasai 

1. Szómagyarázat: 

 szaracénok 

 vörheny 

 grippe 

 káplár 

 mándli 

 dereglye 

 timon 

 fullajtár 

2. Milyen természetű veszélyek leselkednek a Szent Borbálára? Egyformán érintik-

e a hajósokat és az utasokat? 

3. Kik voltak a hajókon a „tisztítók”? 

 

A fehér macska 

1. Hogyan mentette meg a robogó malomtól a hajót Tímár? 

2. Hogyan változik meg Tímea és Tímár kapcsolata? 

 

A Salto mortale egy mammuttól 

1. Szómagyarázat: 

 salto mortale 

 kajüt 
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 granicsár 

2. Miért döntött Tímár a veszélyesebb megoldás mellett a tónál? Hogyan oldották 

meg a helyzetet? Hogy jártak túl a törökök eszén? 

3. Milyen célt szolgált a fenékmérő ón? 

 

A szigorú vizsgálat 

1. Szómagyarázat: 

 inspiciens 

 protokollum 

 konkoly 

2. A folyón hajózók hogyan jeleket a parton lévő vontatóknak éjjel és viharban? 

3. Milyen próbákat kell az utasoknak kiállni? 

4. Miként zajlott a szigorú vizsgálat? Írd le a menetét és az intézkedések okait! 

5. Milyen különös levelet visz magával Orsovától Tímár Komáromba? 

6. 5. Milyen részletek találhatók a regényben, melyek sejtetik a jövőt? 

 

A Senki szigete 

1. Szómagyarázat: 

 burnusz 

 gugarozás 

2. A Senki szigete itt még csak epizódnak tűnik. Melyek azok a motívumok, 

amelyek sejtetni engedik, hogy fontos szerepe lesz a továbbiakban? 

3. Mely szereplők kapcsolják össze Komáromot a Senki szigetével? Hogyan 

kapcsolják össze a helyszíneket a múlt történései? 

4. Milyen módon közeledik Tímárhoz újra Tímea? 

 

Almira és Narcissza 

1. Szómagyarázat: 

 kufár 

 kecskegödölye 

2. Milyen tulajdonságait ismerjük meg az állatoknak? 

 

Az éj hangjai 

1. Hogyan viszonyulnak a szereplők (állat, ember) a jövevény Krisztyán Tódorhoz? 
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2. Mit tud meg Tímár a szigetlakók és Krisztyán T. kapcsolatáról? 

A szigetlakók története 

1. Szómagyarázat: 

 geszt 

2. Gyűjts példákat a részből az ember és természet közötti harmóniára! Miért 

jelentette az Anyának a Paradicsomot a sziget az első perctől kezdve? 

3. Hogyan került Teréz asszonyhoz Almira? 

 

Ali Csorbadzsi 

1. Szómagyarázat: 

 mákony 

 khazmár 

2. Fogalmazd meg Tímeáék történetét! 

 

Az élő alabástrom 

1. Szómagyarázat: 

 alabástrom 

2. Milyen kísértések környékezik Tímárt Csorbadzsi halála után? 

 

A hajóstemetés 

1. Szövegértés:  

 sligovica 

2. Hogyan tett eleget Tímár Ali Csorbadzsi utolsó kívánságának? 

 

A Szent Borbála végzete 

1. Idő múlása: mennyi idő telt el? Melyik hónapban járunk? 

2. Hogyan változott meg Tímea apja halála után? 

3. A hosszú, akadályokkal teli út után milyen egyszerű esemény okozza a Szent 

Borbála végzetét? 

4. Mi volt Ali Csorbadzsi utolsó szava Tímárhoz? 

5. Miért merült vissza a víz alá Tímár? Hogyan változik meg Ezért Tímea 

gondolata? 
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Jó munkát!!!!!            


