
IX. 

30. b A zöld mintha 

trombitáló ember lenne 

(2). 

(előrehajol, és trombita 

van a kezében) 

 

D 

 

Bsec+ 

 

M 

  

Akusztikus asszoc. 

Int Fb 

Bármilyen hülyeséget 

lehet mondani?  

31. b Belső égésű motor 

épp összesűríti a benzint. 

(dugattyú és berobban a 

benzin, szűk és mintha 

kitörne) 

 

 

Gzw 

 

 

b+ 

FbF 

 

 

Explózió 

 zavar 

32. b Napkitörés (1). 

(a többit letakarja.) 

D FbF Explózió 

Asztr. 

 Takarás 

33. c Tüdőlebenyek a két 

zöld (2). 

D F+ Anat  Int Fb 

 

 

IX. 

46. Valami furcsa lénynek a kaparó 

lábai (2 vagy 15?), amit esetleg 

valami…nem, mintha elkapna 

valami nagyon nagy tollú madarat 

(3), pávaszerű tolla van ennek a 

madárnak 

(törékeny kis állat) 

 

D 

 

BF+ 

F(Fb)+ 

 

T 

  

Groteszk 

Nagyítás 

Intenció 

Agresszív asszoc. 

Unb. 

47. A felső részén mintha trombitás 

ember lenne ez a narancssárga (1). 

(hosszú csuklyában, vidám 

zenebona) 

D Bsec+ M V2 Akusztikus 

asszoc. 

Int Fb 

48. c Az egész meg valami csontváz 

vagy csontrésze az embernek, 

medencecsont környéke (2, 20). 

D F+ Anat  Unb. 

49. A zöldes az két fej lehetne (2), 

akinek feláll a haja, két emberi fej, 

furcsa, elég furcsa fej. Ami az előbb 

karom volt, az most haj lett. 

D F+ Md  Groteszk 

Int Fb 



(felfelé van, a 2 külső része) 

50. c A narancssárga esetleg tüdő 

is lehetne (1), ha nem lenne ilyen 

csipkés az alja. 

(két tüdőlebeny) 

D F+ Anat  Objekt-kritika 

Int Fb 

51. c Középen király, nagy ruhás 

ember, aki mogorván néz a 

szemeivel, hosszú haja van. 

(4 a nagy ruha, felette a fej, 

sötétebb zöld a haja) 

D 

zw 

F+ M 

Szem 

Ruha 

 FH+ 

Intenció 

Nagyítás 

Medián-utalás 

52. A rózsaszín itt az alján valami 

meztelen felsőtest lenne (3), 

valakinek a meztelen felsőteste, 

akibe a karom így belevájta magát 

(15). 

D FFb+ Md  Agresszív asszoc. 

Visszatérés 

Int Fb 

 
 

 

X. 16. Két nő, aki a tükörbe 

néz.  

(Ut.: nem tudja, hol látta a két 

nőt) 

  M  tükör-reakció 

lokalizációs 

bizonytalanság 

17. /c/ Két férfi (3, 2, 1), aki 

egymás hátának támaszkodik. 

D Bsec⁻ M  érintkezés-

hangsúly 

 


