
VII. 

20. Lavina (14). 

(a középső fehér rész 

mintha hó lenne, mintha 

lefele jönne) 

 

Dzw 

 

aFbF 

b+ 

 

Jég 

  

21. c Vulkán 

keresztmetszetben (3). 

(kürtő, ahogy a láva 

feltör) 

D FHd+ Hegy  Keresztmetszet 

Színhívás 

22. Föld felszíne 

keresztmetszetben, ott a 

hegycsúcs és a felszín 

alatti rész 

Gzw Fhd+ Térkép  Keresztmetszet 

23. c Gleccser (4, 5) Dd HdF Jég   

24. b Mintha valami égne, 

és füst van (3). 

(középen kigyullad, füst 

gomolyog, az alja 

sötétebb kormos) 

D HdF 

b+ 

Tűz 

Füst 

 Színhívás 

25. b Kutya (1 és 2) D F+ T V1  

 

 

VII. 

31. Két valamilyen majomképű 

kisgyerek (1, 2) cseverészne 

egymással szemben, veszekednek, 

nem is veszekednek, hanem 

vitatkoznak valamin, de a kezük 

olyan, mint egy lópata.  

 

D 

 

F+ 

 

M 

 

V2 

 

Intenció 

Unb. 

Kicsinyítés 

Rejtett 

értelmezés 

Értékelő reakció 

32. Középen a fehér rész, mintha 

kiterült denevér lenne (14). 

Dzw  F- T  Zw utalás, 

med.utalás 

33. Meg látok itt valami, mintha 

disznófej lenne (22), nézne lefelé, 

aminek talán szarva van, vagy a 

szarva helyett füle? Nem tudom, mi 

lehet az. 

(valami odanőtt) 

D F+ Td V3 Unb. 

34. c Két egylábú ormányos, ülő 

ormányos szék nélkül (1, 2). 

D BF+ T V1 antropomorf BF 



(hátratett, hátrakötött, kézzel 

ülnek, még azt is megreszkírozom, 

hogy hátrakötötték, mert olyan a 

testtartásuk) 

35. c A felső rész két penge (3), két 

késszerű valami lenne egymásba 

fordítva, valami éles dolog. 

D F+ Tőr  Unb. 

36. c Két ragadozó állat 

beszélgetne (1), ordítana 

egymással. 

(macskaféle ragadozó) 

D BF+ T  Ppt 

Intenció 

Akusztikus 

asszoc. 

Agresszív asszoc. 

Antropomorf BF 

37. c Két kis rókaféle (15), olyan 

kis állat néz egymással szemben, 

de ők aranyosak. 

Dzw F+ T  Ppt, kicsinyítés 

Értékelő reakció 

Unbestimmt 

Kontúr reakció 

 

 

VII.            Ért.r. 

Érdekes. (11s) Lehet, hogy hülyeség, amit     .  G B+ M V1 Unb 

mondok, két kisgyerek mérleghintán. Néznek     Szem         szubj.kr. 

egymásnak szembe, ez az arcuk, és ez itt a mérleghinta.   Objekt 

Mindig nézem a belső formát is, de arra semmi.             
Szubj.r. 

                   Zw ütk. 

 


