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JÓKAI MÓR: AZ ARANY EMBER  

II. RÉSZ: TÍMÉA 

Feldolgozás: 2016. március 21 – április 9. 

A fogadott apa 

1. Szómagyarázat: 

 fortifikatio 

 kalamus 

2. Sorold fel az új szereplőket! Hogyan jellemzi őket Jókai? Írj egy-két mondatot róluk! 

Melyik szereplő hogyan viszonyul Tímeához? Hogyan alakul kapcsolata Athalie-val? 

 

A jó tanács 

1. Szómagyarázat: 

 offert 

 szatócskodás 

 protekció 

 prófunt 

 spekuláció 

2. Hogyan segít Kacsuka főhadnagy Tímárnak a búza ügyében? Miért teszi? Mi derül 

ki kettőjük kapcsolatából? 

 

A vörös félhold 

1. Miért hall ellentétes hangokat Tímár magában: „Gazdag vagy! Úr vagy!” 

illetve: „Tolvaj vagy!” 

2. Milyen kincseket talál Tímár a vörös félholdas zsákban? 

 

Az aranybánya 

1. Hogyan alakult Tímár Mihály élete? Fogalmazd meg 8 – 10 mondatban! 

2. Mit jelenthetett a kor államgazdászi főelve: „Lopni és lopni hagyni.” Hogyan függ 

össze Tímárral? 

3. Miként alakul Tímár és Brazovics Atanáz kapcsolata? Hogyan jár túl Brazovicson? 
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4. Miként kenyerezi le a kormány megbízottját, majd a papot? Miért áldották a 

parasztok a levitinci új bérlőt? 

 

Leánytréfa 

1. Szómagyarázat: 

 stafírung 

2. Mire készülnek a Brazovics-házban? Mit érez Kacsuka? Hogyan viszonyulnak a ház 

lakói Tímárhoz? 

3. Mit érez Tímár látva Tímea sorsát? 

4. Miként szeretett volna Brazovics A. kimászni a bajból? 

 

Ez is egy tréfa 

1. Szómagyarázat: 

 megapprehendál 

 spiritus 

2. Hogyan mért utolsó csapást Brazovicsra Tímár? 

 

A menyasszony köntös 

1. Szómagyarázat: 

 vizit 

 neglizsé 

2. Milyen szokást engednek meg esküvő előtt a menyasszonyoknak? 

3. Kacsuka látogatása fontos dologra döbbenti rá Tímeát. Hogyan változik meg a lány 

magatartása? 

4. Milyen gúnytréfákkal ugratja a végletekig Tímeát Athalie? 

5. Fogalmazd meg Tímea megalázásának rövid történetét az esküvő napján! 

6. Milyen esemény hiúsította meg az esküvőt? 
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Tíméa 

1. Milyen változásokat hozott B. Atanáz halála a nők életében? 

2. Miért kereste fel Athalie Kacsukát a szállásán az éj leple alatt? Mit kér tőle? 

3. Milyen események fordítják meg az emberi sorsokat? 

 

 

 

 

 

 

Jó munkát!!!!                           Gizi néni 


