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Kérdések és feladatok 

 
A vers és a zene egyaránt érzelmeket fejez ki – olvashatjuk Benedek 

Marcell versről, drámáról és prózáról (regényről) szóló hármaskönyvé-
ben.1  

 
1. Milyen érzéseket vagy érzelmeket vélsz felfedezni Weöres Sándor ver-
sében? Húzd alá! 
 
bánat öröm harag félelem vágyódás szeretet 
 

Több forrása van a költői alkotásnak: a benső tapasztalás saját érzelme-
inkről; a külső tapasztalás a világról, a természetről, egyes emberekről (…); 
az együttérzés (szimpátia), amely nemcsak az egyes emberekre, hanem az 
egész emberiségre kiterjedhet (…).2 

 
2. Mi lehet a Ha nap süt a rétre című vers forrása? Életének milyen szaka-
szának élményeit idézi fel a költő? Úgy is kérdezhetnénk: hová álmodja 
vissza magát? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Milyen évszakra utalnak a vers kezdő sorai? ________________________         

 

4. Mely hónapokban süt a nap „a rét közepére”? ________________________ 

 

5. Melyik jeles napon jár legmagasabban a nap? ______________________ 

 

6. Milyen népszokások fűződnek Szent Iván napjához? Keress leírásokat a 
világhálón!  

__________________________________________________________________         

                                                 
1 Benedek Marcell: Irodalmi hármaskönyv. Bukarest, 1982, Kriterion Könyvkiadó. 
2 uo. 
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A vers a népköltészetből jól ismert hívogató dalok mintájára épül. Olyan da-
lokéra, amelyekben valaki játékra hívja társait, például a Gyertek lányok li-
getre… kezdetű gyermekdal.  

 

7. Kiket és milyen „tevékenységre” hív a költő? 

__________________________________________________________________ 

 

8. Hogyan szólítja meg a társait? Válaszd ki és karikázd be! 

 
egyes szám első  

személyben 

többes szám első  

személyben 

egyes szám második 

személyben 

 

9. Egészítsd ki a minta segítségével! 

 

többes szám első személy: Hozzuk ki a labdát! 

többes szám második személy: ______________________________ 

többes szám harmadik személy: ______________________________ 

egyes szám első személy: ______________________________ 

egyes szám második személy: ______________________________ 

egyes szám harmadik személy: ______________________________ 

 

10. Hol játszódhat a vers? Városban vagy falun? Segítségül: figyeld meg, 
milyen játékokat említ a költő! 

__________________________________________________________________ 

 

11. Te milyen játékot játszanál a réten a társaiddal? Nevezz meg néhányat! 

__________________________________________________________________ 
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A güzü (güzüegér) a háziegérrel rokon mezei rágcsáló. A mezőn társai-
val ún. güzühordást épít, ahová az állatok a télire szánt táplálékukat hord-
ják, majd az így felépített halmot földdel borítják be. Egy-egy ilyen „rak-
tárban” 50 liter gabonamagot is felhalmozhatnak. A vidéken élő szegény 
emberek sokszor megdézsmálták a güzük által felhalmozott gabonakész-
leteket; erre utal a költő, amikor a gyermekjátékok között a güzücsapdát 
említi. Ahhoz, hogy elegendő táplálékot halmozhasson fel egy-egy güzü-
család, a kis állatoknak nagyon sokat kell dolgozniuk.  

 

12. Kire és miért mondják, hogy dolgozik, mint egy güzü? 

__________________________________________________________________ 

 

13. Milyen az első szakasz hangulata? ____________________________ 

 

14. Az első szakasz a valóságos vidéki élet történéseit vetíti elénk: a napfé-
nyes rétet, a boldogan játszó gyermekcsapatot. Minek a „világa” váltja fel 
a valós, az ébren megélt világot a második szakaszban? Segítségül egy szót 
említünk ebből a világból: tündér. Hogyan, milyen állapotban juthatunk 
ebbe a világba? 

__________________________________________________________________ 

   

15. Hogy nevezik a réten éjszaka világító bogarat? 

__________________________________________________________________ 

 

A Magyar Természettudományi Múzeum honlapján olvashatjuk, hogy in-
ternetes szavazás alapján a 2015-ös év rovarának a nagy szentjánosbogarat 
(latin nevén Lampyris noctiluca) választották. „Azért is szerencsés, hogy er-
re a fajra esett a választás, mert az UNESCO – az Európai Fizikai Társulat 
kezdeményezésére – 2015-öt a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította.” 
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16. Olvasd el Trilussa (olasz költő) A szentjánosbogár (La lucciola) című ver-
sét, és válaszolj! Miért mondja a bogár, hogy a fény az ővé? Kinek (minek) 
a fényével dicsekedhet a Telihold? 

 „Tudom, rosszak a viszonyok, 

de azért gyengécske ez a fény” –  

fitymálta le a Szentjánosbogarat a Telihold 

„Lehet – felelt a bogár – de az enyém.” 

__________________________________________________________________ 

 

17. Mi a különbség az északi szél és az éjszaki szél között? Egészítsd ki!  

Az ________________________________  felől fúj,  

míg az _____________________________  naplemente után.  

 

A rím a sorvégek egybecsengése, egyfajta alkalmazkodás a zenei formák-
hoz, a dalhoz. A két fő válfaja: a tiszta rím és az asszonánc3.  

A tiszta rím a sor utolsó egy-két szótagjának összecsengése. Ebben a rím-
ben a magánhangzók és a mássalhangzók is egyeznek, egybecsengnek. 
Például: lélek–félek, nyárnak–határnak, elmével–versével stb. Ilyen rímek a tré-
fás diákrímek is: De unalmas ez az óra / inkább ülnék egy tinóra; vagy az el-
més szójátékok kecskerímei: Ott szemben a teátrummal / megittam egy teát 
rummal. 

Az asszonáncban csak a magánhangzók azonosak, a mássalhangzók pedig 
rokon hangzásúak vagy teljesen eltérők. Például: várom–fákon, illetve álma–
vágja. A rímképlet a rímek verssorokban való elhelyezkedését mutatja.  

 

18. Milyen a vers rímképlete? Egészítsd ki! 

Első szakasz: aab ccb (rétre-középre–csapatostól–labdát–csapdát–

ostor)  

Második szakasz: _________________________________________________ 
                                                 
3 az asszonál szó a zenében egybehangzót, ráhangzót jelent; asszonancia: magánhangzós félrím 
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19. Írj egy-egy példát asszonáncra, illetve tiszta rímre! 

asszonánc: ___________________________________ 

tiszta rím: ____________________________________ 
 

20. Számold meg! 

Hány sorosak a szakaszok? 

Hány szótagosak a sorok? 6, 6, … 

Összefoglalásként 

A vers a népköltészetben ismert hívogató mintájára épül. A költő visszaál-
modja magát gyermekkorába, játékra hívja a társait (gyerünk, gyerekek, csa-
patostól). 

Helyszíne a falu, erre utalnak a gyermekjátékok (güzü-csapda, csillagos ostor). 

Az első szakasz napfényes rétéről a második versszak az estébe, a sötétbe, 
az álmok és mesék világába visz (És este a réten… tündér-aranyakra talá-
lunk). 

Az első szakasz hangulata vidám, a lendületes játék hangulata; a másodi-
ké kissé szomorú, lassúbb, az elmúlt játék álomként tér vissza. 
 

21. Te hová szeretnéd visszaálmodni magad? Írj egy rövid fogalmazást 
egy valós vagy egy képzeletbeli álmodról Ahol álmomban jártam címmel!  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Összeállította: Székely Győző 


