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Vizsgakérdések 
 

Megjegyzés: Írásbeli vizsga. A tételt sorshúzással jelöljük ki. Kidolgozási idő: 1 óra. 

 

1.  

a) Mi a folklorizmus? Nevezze meg az egyházi liturgia legalább 3 folklorizmusjelenségét a 

középkori vallásos kultúra területéről! (3 pont) 

b) Melyek voltak a népi kultúra felfedezésének okai Európában és Magyarországon? Soroljon fel 3 

magyar és 3 nem magyar folklórgyűjteményt a 19. századból! (3 pont) 

c) Három szabadon választott hiedelemlény rövid bemutatása a magyar folklórból (1 pont) 

d) Magyarázza a következő szólások jelentését és eredetét egy-egy mondatban: A bot boldogabbik 

vége. Rokonok Ádámról és Éváról. Cserbenhagy valakit. Rossz fát tesz a tűzre. Egy bordában szőtték 

őket. Fügét mutat. Kenyértörésre viszi a dolgot. Kilóg a lóláb. Akasztófa címere. Pünkösdi királyság. 

(2 pont) 

 

2.  

a) Mi a folklorizáció? Példázza a hivatalos vallásos kultúra folklorizálódását legalább 3 kulturális 

jelenséggel (a középkori vagy későbbi vallásos kultúra területéről)! (3 pont)  

b) Mi volt a kulturális primitivizmus esztétikája? Melyek voltak az előzményei? Nevezzen meg 3 

olyan irodalmi alkotást, amelyben ez a szemlélet érvényesült! (európai és magyar példák) (3 pont) 

c) Három szabadon választott hiedelemlény rövid bemutatása a magyar folklórból (1 pont) 

d) Magyarázza a következő szólások jelentését és eredetét egy-egy mondatban: Olyan, mint a böjti 

boszorkány. Burokban született. Megüti a guta. Bekötik a fejét. Kimutatja a foga fehérét. Eloltották a 

gyertyáját. Kilóg a lóláb. Pünkösdi királyság. Nem jó az ördögöt falra festeni. Akasztófa címere. (2 

pont) 

3. 

a) Milyen vonatkozásban érvényesült az eklektikus szemlélet a népi kultúra 19. századi romantikus 

felfogásában Magyarországon? Magyarázza és példázza a jelenségeket! (4 pont) 

b) Mi az imitatio Christi? Hozzon 3 példát rá a vallásos népi kultúra területéről! (2 pont)  

c) Nevezze meg a pozitivista tudományeszmény legalább 4 jellemzőjét? Milyen folklórfelfogás 

ellenében alakult ki a pozitivista szemlélet a magyar folklorisztikában? (1 pont) 

d) Magyarázza a következő szólások jelentését és eredetét egy-egy mondatban: Olyan, mint a böjti 

boszorkány. Burokban született. Megüti a guta. Bekötik a fejét. Kimutatja a foga fehérét. Eloltották a 

gyertyáját. Kilóg a lóláb. Pünkösdi királyság. Nem jó az ördögöt falra festeni. Akasztófa címere. (2 

pont) 

4. 

a) Nevezzen meg 3 olyan kultúrtörténeti eseményt a 19. század második feléből, amelyek a népi 

kultúráról alkotott romantikus felfogás átalakulását, meghasonlását eredményezték Magyarországon! 

Magyarázza is meg ezek jelentőségét! (4 pont) 

b) Nevezze meg és példázza a karneváli világkép 5 jellemzőjét! (2 pont) 

c) Mit jelentenek a következő szimbólumok a magyar népi lírában: 1. virág leszakítása 2. piros 

alma, 3. sárban való gázolás, 4. sárga szín 5. „kiment a ház az ablakon, / benne maradt a vénasszony”? 

(3 pont) 
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5. 

a) Mutassa ki és példázza a népi kultúra jelenlétét a 20. századi magyar a) szépirodalomban, b) 

építészetben, képzőművészetben, c) zene- és tánckultúrában, d) közösségi identitásépítésben! (A 

kidolgozást a kultúra két szabadon választott, fent megjelölt területén végezze!) (4 pont) 

b) Nevezze meg és példázza a karneváli világkép 5 jellemzőjét! (3 pont) 

c) Nevezzen meg 5 olyan szokáseseményt, amelyhez szokásköltészet kapcsolódik? Milyen céllal 

hangzanak el ezek a rítusszövegek? (2 pont) 

 

6. 

a) Mi a mágia? Példázza 2-2 példával a mágia két alaptípusát! Hogyan érvényesül a mágia a 

ráolvasó imádságokban? (3 pont) 

b) Melyek a 17-18. századi misztériumjátékok főbb típusai? (1 pont) 

c) Mi az archaikus népi imádság? Miben áll a szövegek mágikus jellege? Mi a „pénteki imádság”? 

Mi a defenzív (bajelhárító) ima? (2 pont) 

d) A következő klasszikus magyar népballadatípusok tartalmi szüzséjének ismertetése: A mennybe 

vitt leány, A zsivány felesége, A megégetett feleség, A kegyetlen anya, Két kápolnavirág (A 

Szöveggyűjtemény folklórszövegei alapján) (3 pont) 

7. 

a) Példázza legalább 3 példával a szent és a profán szinkretizmusát a középkori vallásos kultúra 

vonatkozásában? (2 pont) 

b) Mi a „kishagyomány” és a „nagyhagyomány” (Robert Redfield értelmezésében)? Mi jellemzi az 

értelmiség viszonyulását a „kishagyományhoz” történeti vonatkozásban? (2 pont) 

c) Miért került sor a vallásos személet reformjára a 16-17. században? Nevezzen meg legalább 3 

olyan jelenséget, amely a vallásosság átalakítását célozta? (2 pont)  

d) Magyarázza a következő szólások jelentését és eredetét egy-egy mondatban: Akasztófa címere. 

Benne van a csávában. Dögrováson van. Ordít, mint a fába szorult féreg. Megfeji az ágast. Egy füst 

alatt. Kosarat kap. Lakatot tesz a szájára. Kilóg a lóláb. Pálcát tör felette. (3 pont) 

 


