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Vizsgafeladatok 
(A Szövegek és rítusok a moldvai csángó népi vallásosságban kurzushoz) 

 

• A feladatokat az óravázlatok és az ajánlott szakirodalom alapján kell 

megoldani. (A tárgyhoz tartozó legfontosabb szakirodalmi tételeket kiemeltem.) A 

felhasznált szakirodalomra a szokott módon, szakszerűen hivatkozzanak. 

• Az I. és II. feladat esetében választani lehet az A és a B vizsgakérdés között. 

• Mindhárom vizsgakérdés (I., II., III.) megválaszolása kötelező. 

• A megoldott vizsgafeladatokat legkésőbb a választott vizsgaidőpont előtt 24 

órával elektronikusan kell elküldeni. 

• 75% feletti óralátogatás, azaz 9-12 jelenlét esetén érvényes. Ennél kisebb 

jelenlét esetében a hallgatók a vizsgafeladat írásbeli megoldása mellett kollokválnak 

is a kurzus anyagából. 

 

I. feladat 

A tétel 

A moldvai deákok feladatkörének történeti változása (kb. 1 oldal terjedelemben) 

 

B tétel 

A moldvai csángók közösségi identitásának történeti tényezői (nyelvi, etnikai, és 

vallási identitás vonatkozásában (kb. 1 oldal terjedelemben) 

 

 

II. feladat 

 

A tétel 

Olvassa el az alábbi folklórszöveget, majd – teljes mondatokban – válaszoljon a 

kérdésekre!  

Sengitének menyországba, 

kidzsülének ez andzsalak, 

kihallgasszák e szentmiszét, 

kimenének e Kálvári hedre. 

Ulyan szip dzsümülccsel fa leveledzik, 

arandzs virvel felvirágozva, 

Krisztusz urunkval megdzsümülsözve. 

Elmenének e Krisztusz házáhaz, 

Krisztusz háza arandzsasz! 

Krisztusz bémenen e Gicimán kercsibe, 

leüle z aran székkibe, 

szent kezeivel felfogva, 

szent hajá leereszve 

ulyan szumurudottand ész megszírva! 

Eltálála Szent Szip Szűzmárija. 

Métt ülsz ulyan szumurudottan, szent fijam? 

Hodne üljek, e Szentanyám? 

Súf jiduk1 nagypinteken nagy irászt küldinek, 

rittam2 nadzsond akarnak súfalkadni! 

                                                 
    

1
 csúf zsidók 

    2 rajtam 
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Brátfát3 keresztbe tedzsik, 

vasz kironokvol4 felszegezzenek, 

tüzesz osztorokvol ingemet osztorozzanak, 

tüzesz kestyükvel z én testemet szabdalják, 

rút nyálăkvăl töpdösszönök5! 

Menj el, Szent e Anyám, 

z Ádámnăk ă fiaihaz, 

vidd le ezt e két-hárum szút, 

elmundzsa régvel e felkelésszinél, 

ösztö lefekisszinél, 

szüzzi válik mind e Szent Szűz! 

(Szabófalva, Szeszku Ferencné Perka Mária, szül. 1927.) 

 

1. Milyen archaikus nyelvi sajátosságokat talál a szövegben? (fonetikai és 

szókészlettani szempontból) Melyik csángó népcsoportra jellemzőek ezek a nyelvi 

sajátosságok? Mi az oka annak, hogy ilyen archaikus nyelvi formák őrződtek meg a 

csángó nyelvjárásban? 

2. Mi a fenti folklórszöveg műfaja? Mikor keletkezett ez a folklórműfaj? Mi a 

műfaj fő tartalma? (Miről szólnak általában ezek a szövegek?) 

3. A képi egységek alapján tagolja részekre a szöveget és magyarázza még a 

képek szimbolikus (vallásos) jelentését! Az értelmezés során használja a következő 

fogalmakat: égi mise, az angyal mint mediátor, a harangszó mint közvetítő, Krisztus 

mint a kresztfa gyümölcse, imitatio Christi, égi hitelesítés, imazáradék, naturalista 

képi ábrázolás. 

4. A mágia a kényszerítő varázserő. Talál-e mágikus elemet a fenti szövegben? 

A moldvai deákok feladatkörének történeti változása (kb. 1 oldal terjedelemben) 

 

B tétel 

 

Olvassa el az alábbi látomásszöveget, majd válaszoljon a kérdésekre? 

„Az én uram megálmodta vót legénykorában, azt látta, hogy ő meghalt. S amikor 

meghalt, őt vitték igyenesen a mérlegre. Mikor a mérlegre reatették, ő térgyenállott, 

felfogott és térgyelt. Akkor az ördög úgy futott messziről, hogy a szemeit verte ki. S 

mikor odaért a mérleghez, akkor megfogta így a két kezivel, s akkor a lábaival is 

felcsiperkedett, hogy hújza le az uramat. S akkor ő úgy imádkozott, hogy a veríték úgy 

folyt rolla, de senkit a világon, senkit se látott, csak az ördögöt. [...] Amikor a lélek 

kimegy a testből, akkor teszik reja a mérlegre. Ha érdemes a menyországra, akkor 

lehújza az ördögöt.” (Lészped) 

 

1. Mit tud a középkori ember ördögképzeteiről? Melyek az ördög funkciói? 

2. Mit tud a látomásban megjelenített ikonográfiai ábrázolásról? (Hol lehet még 

ezzel a képpel találkozni? Kik a jelenet „szereplői” és hogyan jelennek meg? Mi a 

szerepük a jelenetben? Melyik az a fontos szereplő a jelenetben, akiről nem esik szó a 

fenti látomásban?)  

 

III. feladat 

Válaszoljon néhány mondatban az alábbi kérdésekre! 

                                                 
    3 fenyőfát 

    4 kiron = hosszú vasszeg 

    5 köpdössenek 
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1. Melyek a moldvai csángó etnikum belső táji-történeti csoportjai? 

2. Nevezze meg és példázza a moldvai csángó népi kultúra néhány (legalább 5) 

archaikus elemét! 

3. Volt-e valamilyen személyes találkozása a moldvai csángókkal, illetve a csángó 

kultúrával? Milyen információi vannak a Moldvában zajló asszimilációs 

folyamatokról? Milyen területeken zajlanak ilyen folyamatok? Melyek az 

asszimilációt kiváltó okok? Véleménye szerint megállíthatók-e, illetve 

befolyásolhatók-e ezek a folyamatok? 

 

 


