
Vizsgatételek 
(archetipikus képek, 20 tétel) 

 

1. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. Egy román hiedelem szerint akinek árnyékát építkezéskor szimbolikusan 

befalazzák, az hamarosan meghal. 

 2. „Édes anyám, édes anyám, / készítsd el a fehér ruhám, / Most indulok olyan 

útra, / Kiről többet ne várj vissza.” (népdal) 

 3. „Szántottam gyöpöt, / vetettem gyöngyöt, / hajtottam ágát, / szedtem 

virágát.” (népdal) 

 4. A magyar nyelvterület egészén, így Erdélyben is általános volt, hogy az első 

kihajtás alkalmával a legelőre csapott állat (marha, juh stb. ) útjába láncot, ekevasat, 

fejszét stb. helyeztek, hogy keresztülmenjen rajta. 

 

 5. Csíkszentdomokosi farsangsiratás (2002) 

 

 

 

 

 



2. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 1. „ ... egy égi ösvenyke, / Azon ereszködék fodor fejér bárány” (A 

mennybevitt leány, népballada) 

 2. „Nállunk régend, Szent György riggelén mentek, sz moszdtak meg, jóreggelt 

abban a vízharmatban, trifujba (lóhere). Sz mondták, ke (hogy) szépülsz meg! Sz 

bibircsóktól isz őrizték a vének... Míg fel nem jő a Nap, sz pendelybe futtak ki, 

trappogtak a trifujba, hol vot trifuj.”  (Szabófalva, hiedelem) 

 3. „Föltámadt a Jézus Krisztus mondják az írások, / Vízöntő hetfőre buzognak 

a patakok, / eljöttem hozzátok ifjú létemre, / Hogy harmatot locsoljak egy szép 

növendékre, / mert ha meg nem locsolom ezten esztendőben, / nem virágzik szépet 

nekünk következő évben. / Virágozzék szépet, ékes virágokat, / nyerjen az égben fényes 

koszorúkat.” (húsvéti locsolóvers) 

 

 4. Farsangsiratás (Csíkcsicsó) 

 

 
 

 

 

 

 



 3. tétel: 1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások 

archetipikus szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus 

képzetköröket, amelyekbe a szimbólumok tartoznak! 

 

 1.  A moldvai csángók, amikor aszály („nagy szárazság”) idején „búcsút 

visznek”, azaz processzióval kivonulnak a határbeli keresztekhez, vagy a kálvárián 

álló stációs kereszteknél közös keresztutat végeznek, a gyermekeket, csecsemőket is 

viszik magukkal. 

 2. A turulmonda szövegváltozatai, amelyek Anonymus Gesta Hungarorum 

című munkájában (1200 körül), valamint a Budai Krónikában és a Képes Krónikában 

(14. század) maradtak fenn, sejtetni engedik, hogy Álmost, a csodálatos körülmények 

között született és isteni karizmával rendelkező, különleges feladat teljesítésével 

megbízott szakrális főfejedelmet, a honfoglalás küszöbén valahol Erdélyben 

megölték, mert „nem mehetett be Pannóniába”. 

 3. „De szeretnék tölgyfa lenni erdőben, / Ha valaki tüzet rakna belőlem, / Mert 

a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül, / Az én szívem soha sincs bánat nélkül.” (népdal) 

 4. „Túl a vízen, a tengeren, / Rózsa termett a kenderen. / Minden szálon kettő 

három, / Jaj istenem, ki lesz párom? / Leszen nékem ojan párom, / Megfeketedik a 

hátom!” (népdal) 

 

 5. Halottvirrasztóban (Klézse) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. tétel: 1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe a 

szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Föltámadt a Jézus Krisztus mondják az írások, / Vízöntő hetfőre buzognak 

a patakok, / eljöttem hozzátok ifjú létemre, / Hogy harmatot locsoljak egy szép 

növendékre, / mert ha meg nem locsolom ezten esztendőben, / nem virágzik szépet 

nekünk következő évben. / Virágozzék szépet, ékes virágokat, / nyerjen az égben fényes 

koszorúkat.” (húsvéti locsolóvers) 

 2. Az ismeretlen apától származó gyerek neve „zabigyerek”, a népnyelv 

továbbá használja még a „fa ágán/fa tetején született”, „égaljai” kifejezéseket is. A 

román „copil din flori” tökéletes szinonimái a csángó „burjánbuba”, 

„burjángyermek”, „virágbuba” stb. kifejezések: „Burjángyerek, mert virágba lett!” 

(Diószeg); „Virágból van a buba.” (Trunk) 

 3. „Egy gyenge kis madár hozzám kezde járni, / Virágos kertemben, virágos 

kertemben fészket kezde rakni. / Azt a sok irigyim észbe kezdék fogni, / Madárka a 

fészkét abba kezdé hagyni.” (népdal) 

 4. „Kiment a ház az ablakon, / Benne maradt a vénasszony, / Zsuppot kötött a 

hátára, / Úgy ballagott a vásárra.” (gyermekdal) 

 

5. Halottas szokás (Klézse) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. tétel: 1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe a 

szimbólumok tartoznak! 

 

1. „Tisztelt násznagy uram nagyon jól tudja, e házban nőtt fel egy madárka, ki 

párját régóta búslakodva várja, s mikor tollas lett, fészkét elhagyta, tudja, násznagy 

uram, ki az a madárka.” (Bálványosváralja, menyasszonybúcsúztató)  

2. „Megindula Szüzleán Szen' Margit / az arany medencével a hónya alatt, / 

Krisztus urunknak harminchárom csepp vérivel, / Máriának fátyolájával, / arany 

kendejivel, / Szent Antalnak kötelével, / hét singes olvasójával, / Szent Bedenek úrnak 

szárnyával, szárnyékával. / Hosszú útan, széjjes útan / megtalálának sárkányokat, 

szátányokat, / gonosztevő embereket. / Kérdi Szüzleán Szen' Margit: / Hova mentek 

tük sárkányok, szátányok, / gonosztevő emberek? / Mü menyünk erre a hejre / nagy 

jegekvel, nagy szelekvel, / nagy tiltott veszedelmes üdőkvel. / Tiltunk mü tüktököt, / 

sárkányok, szátányok, gonosztevő emberek, / menjetek vissza a puszta havasokba, / 

hol áldott mise nem áldozik, / kakasszó nem szólalik, / kürtőskalács istennébe nem 

adakoddzik! / Ott igyatok, ott egyetek, / ott legyen a tük asztalotok! / Dicsőség az 

Atyának, Fiunak, Szentlélek Istennek! / Ámment.” (Pusztina, ráolvasás) 

 

3. Freskórészlet (Suceviţa) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. tétel: 1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások 

archetipikus szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus 

képzetköröket, amelyekbe a szimbólumok tartoznak! 

 

1. „Szombat este kimentem a kútra, / Letettem a vedremet az útra, / Arra járt a 

vármegye hajdúja, / Belelépett, s kilyukadt a vedremnek az alja.” (népdal) 

2. „Hol a fényes palota, / hol a fényes nyoszolya, / hol a lépes mézecske, / 

vajjal mázolt köcsöge? // ... Mert adnánk jó mézecskét, / vajas-mézes tejecskét, / 

szükségedet megszánnánk, / párnácskánkba takarnánk.” (Bicske, karácsonyi ének) 

3. A megesett lány balladájában a megesett lányt a legény a fonóban borral 

kínálgatja: „Babám, édes babám, mi bajod érkezett? / Talán a vacsorád nemigen jól 

esett? / Itt van egy kulacs bor, hadd igyál belőle, / A te gyenge szíved viruljon meg 

tőle.” A lány visszautasítja: “Nem kell a te borod, igyad meg te magad, / Hogyha nem 

sajnáltad szép lejányságomat.” A lány (menyasszony) öngyilkossága után a legény is 

öngyilkos lesz: “Kését eléveszi, szivébe beüti, / Leesik a fődre, foly a piros vére. // 

Vérem a véreddel egy patakon folyjon, / Testem a testeddel egy sírban nyugodjon!” 

(népballada) [2] 

4. „[Te gonosz igizet,] menj el kemény kősziklákba, / ahol oroszlán leányok, 

legények laknak. / Fejiken bujj be, / talpikon bujj ki!” (Gyimes, ráolvasás) 

 

5. Freskórészlet (moldvai kolostor) 

 

 



7. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

1. „Egyiknek csánának fejér kő koporsót, / Másiknak csánának feteke 

koporsót, / Egyiket temetik egyik út széjire, / Másikat temetik másik út széjire. // 

Egyikből kinöve fejér rózsabokor, / Másikból kinöve veres rózsabokor, / Veres 

rózsabokor szép fejért virágzik, / Fejér rózsabokor vereset virágzik. // Nőttek, 

növögettek három esztendeig, / Három esztendeig mind csak virágoztak, / Három 

esztendőre tövikből kivágták, / Tövikből kihánták s a tüzre felhánták. / Még a 

hamujikot es szélvel elfutatták, / S az ők szerelmiknek még híre sem maradt.” 

(Pusztina, népballada: A két kápolnavirág) 

2. „A halottat vízzel megmosdatják, és tisztát adnak rá. Az emberek 

vigyáznak, hogy a halott mosdólevét hova öntik. Ha olyan helyre kerül a lé, ahol 

valaki »feljárja«, nagy veszedelem származik belőle. Sárgaságot kap és a halál hidege 

kirázza. Ha az ilyen vizet terhes asszony önti ki, bangó (hülye) gyermeke fog 

születni.” (Siklód, hiedelem) 

3. „Újesztendő éjin, tizenkettőkor. Kell egy nagy oglinda (tükör) legyen, s 

tiszta csórén, anyaszült csórén kell üljön a lány, hogyha legény veszi el, akkor elé kell 

állni ujjan legény... kalapba, s elé az oglindába. Ez, ha vadánul (özvegyen) veszi el... 

akkor csak elé kalapba, s nincsen virág a kalapjába. ... Itt a faluba mondták: anyaszült 

csórén kell az oglinda előt ülni! ... Ha virág van a kalapjába, akkor legény veszi el, s 

ha nincs, akkor vadána.” (Külsőrekecsin, varázscselekmény) 

4. „Az Úr nevében parancsolom neked, te néma és siket lélek, menj ki ebből a 

teremtményből, és többé bele ne menj, hanem menj a pusztaságba!” (orosz 

exorcizmus, 17. század) 

 

5. Lakodalmi szokás (Moldva) 

 

 
 

 

 

 

 

 



8. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

1. „Aranyosszéken minden család a maga kertjébe, Torockón pedig sziklába 

vájt sírboltba helyezte halottját, de jel vagy felírás nélkül. [...] A halottat régebben 

tiszta fehérbe öltöztették és fehér lepedőbe burkolva tették koporsóba. A lányhalottat 

fehérbe öltözött lányok vitték a sírhoz. Torockó népe szakrális szemlélete szerint a 

halál és temetés Szent Mihály gondviselésében inkább menyegző, mint fekete gyász.” 

(Torockó, halottas szokás) 

2. „Fejem felett szen kereszt, / szájomba szen kenet, / szivembe szent csepp 

vér, / ki elveszi fejem felül szen keresztet, / szájomból szen kenetet, / szivemből szent 

csepp vért, / azok ártsanak énnékem, más senkise!” (Kukujéc, archaikus népi ima)  

3. „Túlsó soron esik az eső, / mondd meg, rózsám, lesz-e jóidő. / Elsárosodik a 

topánkám, / megver érte az édesanyám.” (Gyimes, népdal) 

4. „Nem anyátul lettél, / rózsafán termettél, / Piros pünkösd napján, / hajnalban 

születtél. // Orcáid rózsái / Ha közel volnának, / Égő szívem mellé / Tenném 

bukrétának. // Nem anya szült engem, / Nem kend nevelt engem, / Rózsafa ágárul / 

Szakajtott kend engem.” (népdal, Pécska) 

 

5. Lakodalmi szokás (Moldva) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

1. „Mikor kirakod a méheket, ha farkasfogon vagy gégén bocsátod ki, tehát 

igen hathatós lészen a gonoszságban és a prédálásban, ellenben a természet után a 

jámborságban lészen hathatós és bizonyos. De irtózzál a haragos méhtűl, mert mentül 

haragosabb, annál jobb, a jámborhoz a csukafog is hasonló.” (Méhészkönyv 1748-ból) 

2. „Éjfélkor [ti. szilveszter éjszakáján] a nagyleányok kilenc tükröt állítanak 

maguk elé az asztalra, egyet pedig a hátuk mögé. A félkör középpontjába egy égő 

gyertyát helyeznek, és sorban a tükörbe nézve, valamelyikben meglátják 

jövendőbelijük arcát.” (Diószén, hiedelem) 

3. „Ha az asszony is, hogyha rosszat akar csánni egy legénynek, s hogyha, 

mikor meg van a rendje (havivérzése), akkor teszen a borba egy kicsit, akkor 

megdagad a szeméremtestye, s megbír halni abból! Legény meg!” (Somoska, 

hiedelem)  

4. „Repülj, madár, repülj, / Ménaságra repülj, / az én galambomnak, gyenge 

vállára ülj.” (Csíkménaság, népdal) 

 

5. Elsőáldozás után (Moldva) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

1. „Szerencsés jóreggelt adjon az Úristen, / Régi szokás szerint versmondani 

jöttem. / Örömünk csillaga éppen ma feltetszett, / Lelki ellenségünk szarva letöretett, / 

Halálnak ereje semmit sem véthetett, / Győzelem zászlaja életbe léphetett; / Örüljön, 

vigadjon ezen kereszténység, / S táplálja lélekben és szívben reménység.” (Felcsík, 

locsolóvers)  

2. „Tisztelt nagyvőfi uram, maga azt sem kérdi, hogy miért jöttünk ide. Mi azt 

a madarat keressük, amelyik az itteni szállásról az ottani szállásra akar repülni. Azt 

csodálom, hogy ezt a madarat sehol sem látom, s hogy ne vesszen kárba a sok 

fáradságunk, a menyasszony jöjjön elé a mi kis seregünk fáradságáért. ... Állítsák 

előnkbe azt a virágszálat, akiért nem sajnáltunk ennyi fáradságot.” 

(Bálványosváralja, menyasszonybúcsúztató) 

3. „Isten szeme mindent lát.” ”Isten a vesékbe lát.” (közmondások) 

4. „Elindula Keresztelő Szent János vas kapával, vas lapátval, vas 

gereblyével, vas seprűvel, vas seprűvel seper, vas gereblyével gereblyél, vas kapával 

kapál, vas villával hány, térj meg térj meg, te tüzes pokolvar!”  (Somoska, ráolvasás) 

 

5. Sámán fejdísze 

 

 
 

 

 

 

 

 



11. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

1. „Elindul a Boldogságos Szűz Mária a Jordán vize mellett. / Szembe találá a 

kantéros (kantáros) boszorkányokot, / kérdi: / Hova mentek ti kantéros boszorkányok? 

/ Menyünk fekete földnek szinire, / hol Bimbó, Lizi tejit, maráját (zsírját) elvenni, / 

eszit elferditteni, / szemeit elhomályosittani, / füleit megsüketitteni / veséit 

összerombolni, / az összes szaporodását megsemmisitteni elmenyek! / A Boldogságos 

Szűzmária megkéri az ő áldott szent fiát / adjon segítséget. / Elmenyen az Úrjézus 

Krisztus, / elküldi a szenteket. / Jeruzsálem hegyein leszállának, / Szent György, 

Mártin, Illés próféta, / Szent Mihály arkangyal / arany láncokkal a gonosz 

boszorkányokra rearohannak, / a láncokkal megkötözik, / a fegyverekkel 

esszelövődözik, / a kardokkal esszevágják, / a Jordán vizibe vetik. / Csúfabbul fognak 

járni, / mind aki nagy interesre (kamatra) / adja ki a / szegényeknek a pénzit!” 

(Gyimes, ráolvasás) 

2. „Kamarási hegy alatt / Szántottam egy darabot, / Vetek belé lenmagot, / 

hogy teremjen galambot, / Hogy teremjen, ki szőkét, / ki barnát, ki feketét!” 

(Vajdakamarás, népdal)  

3. „Aki dudás akar lenni, / pokolra kell annak menni, / ott vannak a szőrös 

kutyák, / abból lesznek a jó dudák.” (népdal) 

 

4. Ortodox ikon 

 

 



12. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

1. Az Isten az embert földből teremtette, majd utána lelket teremtett belé: „Ő 

csak béfútt belénk, s akkor az ember megindult. ... Azt a lelket, amit ő adott, azt vissza 

kell neki adjuk.” (Lujzikalagor, eredetmonda) 

2. „Egy érckoporsóba tétessen, és tiszta fehér ruhába. A koporsót kössék fel 

négy aranyláncon a templomba.” (népmese) 

3. „Egy kicsi madárka, hezzám kezdett járni, / virágos kertembe fészket kezdett 

rakni. / De azt az irigyek észre kezdték venni, / kicsi madár fészkét széjjel kezdték 

hányni.” (Kászonfeltíz, népdal) 

5. „Az Úr nevében parancsolom neked, te néma és siket lélek, menj ki ebből a 

teremtményből, és többé bele ne menj, hanem menj a pusztaságba!” (orosz 

exorcizmus, 17. század) 

 

4. Halottsiratás (Dunántúl)                                         5. Tabernákulum (Csíkmindszent) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Bálványosváraljai Szilágyi Samu nem gondolván a nemes haza 

törvényével, bűvös-bájoskodván 1730-ban méheit farkasgégén bocsátotta ki, miáltal 

sok emberséges úr és szegény ember károkra sokak méheit megölette s mézeit házához 

hozatta, annál fogva megkívánja az ügyész, minthogy ördöggel cimborált és vele 

szövetséget kötött, hogy Decret. Trip. pars. 3. Tit. 269. büntettessék.” (Kádár József: 

Babonák és szokások Deés vidékéről. Magyar Nép 8/1928. 85.) 

 2. „Menjetek a hideg havasokra, / hol embernyom nem látszik, / harangszó 

nem hallik, / bokor kalácsot nem kötnek, / szákramentummal nem járnak” (Pusztina, 

ráolvasás) 

 3. A Hamletben az idegenből hazatért Laertész, amikor tudomást szerez a 

vízbe fúlt húga haláláról, ezt mondja: „Sok is vized, szegény Ophelia! / Elfojtom hát 

könyűm.” 

 4. Mária-szobor (1510−1515 körül) 

 

 
 

 



14. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Delló, delló, szász tinó! / Ki hallotta hírit János pap országának, / S abban 

benne lévő híres cigánypapnak? / A szájából kinőtt húsz öl agyarának, / Abba húsz 

szalonnát méltán akaszthatnának.” (Részlet az apácai húsvéti kakaslövés alkalmával 

elhangzó tréfás temetési búcsúztatóból, az ún. „cigányprédikáciából”) 

 2. „A kutyafejű tatárok egész biztosan léteztek. Az öregebbek nagyon jól 

tudják. Azok úgy néztek ki, hogy a fejük kutya volt, a testük meg ember. Lovon jártak, 

és mindenki menekült előlük.” (Körösfő) 

 3. „A genfi székesegyházat 1100–1200 között építették. Az alaprajz ugyanaz, 

mint mindenütt, ahol ciszterek jártak: a francia gótikának egyik sémája vándorolt 

Kassától Tours-ig. A sötét templom egyik oszlopdíszét éles reflektorfény világítja 

meg; az oszlop tövében pápaszemes ember guggol és jegyez. Felnéz és átmenet nélkül 

mondja: »Látja, ez még obszcén.« Csakugyan trágár alak guggol az oszlop peremén, 

mint sokfelé a gótikus templomokban.” (Márai Sándor: Európa elrablása. Budapest, é. 

n. [1995] 26.) 

 4. „[Te gonosz igizet,] menj el kemény kősziklákba, / ahol oroszlán leányok, 

legények laknak. / Fejiken bujj be, / talpikon bujj ki!” (Gyimes, ráolvasás) 

  

 5. M. Caravaggio: Szent Máté evangélista (1598 körül) 

 

 
 

 

 

 

 



15. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. Az ijedtség gyógyításakor alkalmazott ónöntéskor a moldvai csángók 

tekintettel voltak a Hold állására: „Mikor felibe van a Hold, hogy ne legyék 

fogyatásra es, s ne legyék kezdésire es. Mikor ép a Hód, akkor csinálják. Met ha 

elfogy a Hód, akkor fogy el a gyermek es, s meghal. S ha kezdésire van, azt mondják, 

nem jó, met kezdődik a betegség.” (Gajdár) 

 2. „Mikor a főhídon / Főkapitány vótam, / Disznóláb fegyverem, / Döblec vót 

a a nyergem. / Mikor megehültem, / Haraptam a jégbe.” (Zabola, karácsonyi 

beköszönő vers) 

 3. Egy csíkszentgyörgyi fiatal cigányasszony így kért adományt: „Adjanak 

valamit, met ha nem, megátkozom. Árva vagyok, apámot megölték, anyám Szentemrén 

megfagyott, s ezétt fog az én átkom.” 

 4. „Miko loptak valamit, összehívtak tizenkét tizenkét éven aluli léányt. 

Fehérbe öltöztek, szalagot tettek. Letérdepeltek egy cseber köré, ahova az asszony 

beletört egy tojást. Egy égő gyertyával járt körbe, mondta a Miatyánkot. A vízben meg 

kellett jelennie a tolvaj képének.” (Detrehemtelep) 

 

 5. Régi méhkas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



16. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. Nyárádremetén az 1930-as években az egyik nagycsaládból sorozatosan 

pénz tűnt el, ezért egy bűbájos asszonyhoz fordultak, hogy „böjtölje ki” a világból a 

tettest. Az asszony kilenc egymást követő kedden át kenyéren és vízen szobájába 

zárkózva böjtölt, és a böjt leteltével a közösség nagy meglepetésére a család egyik 

tagja tüdőgyulladásban hirtelen meghalt. 

 2. „»Ne válasszunk magunknak csillagot?« / Szólék én ábrándozva Erzsikéhez. 

/ »A csillag vissza fog vezetni majd / a múlt időknek boldog emlékéhez, / Ha elszakaszt 

a sors egymástól minket.« / S választottunk magunknak csillagot.” (Petőfi Sándor: A 

négyökrös szekér) 

 3. „Az élet tengerén van egy kis sziget, / azt kívánom néked, legyen a tied.” 

(emlékvers) 

 4. „Menjetek a hideg havasokra, / hol embernyom nem látszik, / harangszó 

nem hallik, / bokor kalácsot nem kötnek, / szákramentummal nem járnak” (Pusztina, 

ráolvasás) 

 

 5. Nagyboldogasszony napi ortodox rítus (Dornavátra környéke) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Egyiknek csánának fejér kő koporsót, / Másiknak csánának feteke 

koporsót, / Egyiket temetik egyik út széjire, / Másikat temetik másik út széjire. // 

Egyikből kinöve fejér rózsabokor, / Másikból kinöve veres rózsabokor, / Veres 

rózsabokor szép fejért virágzik, / Fejér rózsabokor vereset virágzik. // Nőttek, 

növögettek három esztendeig, / Három esztendeig mind csak virágoztak, / Három 

esztendőre tövikből kivágták, / Tövikből kihánták s a tüzre felhánták. / Még a 

hamujikot es szélvel elfutatták, / S az ők szerelmiknek még híre sem maradt.” 

(Pusztina) 

 2. Az északi csángó Szabófalvában óesztendő estéjén a lányos házaknál a 

legények ökrökkel szántottak, és az így húzott barázdákat újév reggelén búzával 

bevetették. Újév napján a Tázló menti román falvakban fenyőfaheggyel és kendőkkel 

feldíszített eke elé egy pár ökröt fognak, és a felköszöntött gazda udvarán barázdát 

szántanak, amibe búzát vagy rizset hintenek. 

 3. „Vannak lányok, több, csinálnak gyermeket. Na zért nem jő az essző, hogy a 

lányok nagyon vannak (= állapotosok). Burján buba, sz azért nem essz (= nem esik az 

eső)! Mig nem lelődik ki (= amíg ki nem tudódik), aszonták. Nem lelődik ki. »Az Iszten 

verje meg a lányokat! Illen sz illen ne, ezért nem essz.«” (Bogdánfalva) 

 4. „Ne jöjj gonosz Sátán a határunkra elpusztítani, / mer Karácson estéjin 

nem jöttél el velünk a misére!” (Gyimesbükk, ráolvasás) 

 

 5. Farsangi szokás, Kászon 

 

 



 

18. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Szógacskám, szógacskám, / Szép Borbé Jánoska, / Jere magad hozzám, / 

Hogy vetess ki nékem / Szüvemet, májomat. / Mosd meg ürmös borba, / S takard 

gyenge gyócsba, / Vidd fel várkapura, / Tedd fel réztángyérba, / Vegyen példát róla, / 

Minden okos anya, / Hogy aggya gyermekit / A hideg havasra, / Cifra katonának, / 

Nagy hegyi tolvajnak.” (Lészped, ballada) 

 2. . „Az Úristen, amikor a magyart fődből teremtette, utojára fúrta ki a fenekit. 

S akkor azt a kicsi furumosztot a kezibe vette, s gondolkozott, hogy hát ő most mit 

csináljon vélle. S eszibe jutott, hogy na, ebből most teremtünk egy csángót.” (Gyimes, 

eredetmonda) 

 3. „Emlékszem, egyszer kis unokahúgom, Alka, négyéves korában, amikor 

karácsony este egy játékbolt kirakata előtt bolondoztunk, hozzám fordult: – Sárkány 

bácsi (így hívott), Sárkány bácsi, ide nézz, szarvam nőtt a nagy örömtől! (Nikosz 

Kazantzakisz: Zorbász, a görög) 

 4. „Ha azt akarod, hogy prédáló legyen, a méhet csukafogon kell 

kibocsátani.” (Erdélyi méheskönyv, 1757) 

 

 5. Az ún. „Kornis-kereszt”, Kolozsvár, 16. sz. 

 

 



19. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Mindenható! Teremts lángokból és fekete vihar szeléből, / földrengésből és 

jégesőből s mindenből, ami veszedelmes / egy nagy bikát. / ... / ezt a bikát arra 

neveljük, hogy a sértőt agyontapossa!” (Gilgames) 

 2. „[A Nap felé maga fordul-e, amikor imádkozik?] Nem. Többött (= többet, 

többnyire) arra. [Merre?] La răsărit (= keletnek). [...] Udzs mundzsák, Krisztusz jő. 

Memmbe. Ityilatra (= ítéletre). Akkor arrulnétt jő!” (Szabófalva) 

 3. „Jaj, az egyszer kimondott szó soha többé nem semmisül meg!” (Gilgames) 

 4. A magyar nyelvterület egészén, így Erdélyben is általános volt, hogy az első 

kihajtás alkalmával a legelőre csapott állat (marha, juh stb. ) útjába láncot, ekevasat, 

fejszét stb. helyeztek, hogy keresztülmenjen rajta. 

 

 5. Középkori falfreskó, Voronec 

 

 
 

 

 

 

 

 



20. tétel: 

1. Értelmezze az alábbi folklórszövegek és vizuális ábrázolások archetipikus 

szimbólumait! 2. Nevezze meg azokat az archetipikus képzetköröket, amelyekbe 

a szimbólumok tartoznak! 

 

 1. „Aki dudás akar lenni, / pokolra kell annak menni, / ott vannak a szőrös 

kutyák, / abból lesznek a jó dudák.” (népdal) 

 2. „Elindula Keresztelő Szent János vas kapával, vas lapátval, vas 

gereblyével, vas seprűvel, vas seprűvel seper, vas gereblyével gereblyél, vas kapával 

kapál, vas villával hány, térj meg térj meg, te tüzes pokolvar...” (Somoska, ráolvasás 

betegségre) 

 3. „Mondd meg, babám, az anyádnak, / ne átkozzon fűnek-fának. / Mer az átok 

helyet keres, / azt fogja meg kit érdemes.” (népdal) 

 4. „Szent Mihály veszi el az ember élettyit. Fehér lovon jár.” (Józseffalva) 

 

 5. A. Dürer fametszete, 1498. 

 

 


