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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

Egy korstílus – A romantika – Kölcsey Ferenc: 

Huszt 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

15 perc 

Hallott szöveg értése és reprodukálása 

Szókincsfejlesztés 

Helyzetmeghatározás: ki, kivel, hol milyen 

viszonyban 

Egy ókori rémtörténet (Romantika-projekt) 
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A rémromantika tanításánál ezen az ókori rémtörténeten keresztül könnyen 

bemutathatók a rémmesék műfaji és szerkesztésbeli sajátosságai. 

A szöveget érdemes felolvasni a gyerekeknek, mert sokkal hatásosabb lehet, ha 

a pedagógus a beszédfonetikai eszközöket is felhasználja a feszültség 

fokozására. A szöveg értelmezésekor fontos kidomborítani az egyes szereplők 

motivációit, mert így válik érthetővé a történet. 

A közös rémtörténet készítése történhet szóban vagy írásban egyaránt; teljes 

osztály bevonásával vagy csoportos feldolgozásban is. 

 

  

Módszertani javaslat a tanároknak 
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1. feleletválasztó feladat megoldása: 

Kérdések Válaszok Helyes 

Melyik országban és korban 

játszódik a történet? 

az ókori Görögországban X 

az ókori Rómában  

a középkori Görögországban  

Miért bérelte ki az olcsó, ám 

kísértet lakta házat a bölcs? 

Mert kíváncsi volt. X 

Mert zsugori volt.  

Mert ostoba volt.  

Miért maradt olyan nyugodt a 

bölcs, mikor találkozott a 
kísértettel? 

Mert nem fogta fel, hogy 

mekkora veszélyben van 
valójában, mikor találkozik a 

kísértettel. 

 

Mert sejtette, hogy ésszerű 
magyarázata lehet a kísértet 

viselkedésének.  

X 

Mert nem látta a kísértetet, így 

nem is ijedt meg tőle. 
 

Milyen nyelvtani eszközök 
segítségével fokozza a 

feszültséget a kísértet 
megjelenésekor a szerző?   

lezáratlan mondatokkal – 
pontozással a végükön (…) 

X 

kérdőjelekkel fejezi ki a 

bizonytalanságot (?) 
 

felkiáltójelekkel fejezi ki a 
megrendülést (!) 

X 

  

Megoldások 
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Miért járt vissza a kísértet a 
házba? 

Mert ebben a házban született, 

és szerette ezt a házat. 
Holtában is szívesen időzött itt. 

 

Mert eltévesztette a házszámot. 

A szomszédos házban élt 
egykor. 

 

Mert meggyilkolták egykor, és 

nem tudott békében nyugodni, 

amíg nem temették el 
tisztességesen. 

X 

 

2. sorrendező feladat megoldása: 

Sorszám Események 

4. Éjjel titokzatos zajokra ébred Athenodorus. 

9. A kísértet az udvarra vezeti a bölcset. 

12. Kiássák a megláncolt csontvázat. 

6. Megjelenik a bölcs szobájában a kísértet. 

10. A kísértet eltűnik. 

7. A kísértet int a bölcsnek. 

14. A kísértet nem jár többé vissza a házba. 

3. Athenodorus kibérli a nagy házat. 

13. A maradványokat tisztességgel eltemetik. 

5. A lánccsörgés fokozatosan erősödik. 

1. Athenodorus, a bölcs Athénba érkezik. 

8. A bölcs követni kezdi a kísértetet. 

11. 
A bölcs megjelöli a kísértet eltűnésének helyét egy 
fűcsomóval. 

2. 
Hírét veszi a bölcs egy túlságosan is olcsón bérbe vehető 

háznak. 

 


