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Weöres Sándor gondolatmenetein párhuzamosan húzódik a szikár logikus gondolkozás és a 

misztikus filozófiák ábrándjai. Csengő-bongó gyermekversek váltakoznak lírai-egyéni 

tartalmú életbölcselettel. De bármit mond, legyen az optimista vagy pesszimista, legyen 

szemléletesen képszerű vagy játékosan értelmetlen - az cseng-bong, zenél, az nyelvi és 

ritmikai bravúr. 

Nem véletlen, hogy verseit szívesen és számtalan variációban zenésítették meg. Ezek közül 

sokat dúdolnak a szülők elsőként gyermekeiknek, énekelnek az óvónők a kicsiknek, 

felvidítják a felnőtteket is. Nem csak éneklik, de sokan mondókaként használják is sorait 

annak a költőnek, aki sohasem tartotta magát gyermekvers- szerzőnek. Műveit többen 

megzenésítették, többek között Kodály Zoltán (1), Sebő Ferenc (2), a Kaláka együttes (3), T. 

Horváth József (4) 

Előadóművészek nehezen birkóznak bonyolult, gondolatgazdag verseivel, mégis számos 

kiemelkedő előadás született vers és művész találkozásából. (5) 

A legfontosabb és legpontosabb előadás azonban a költőé, aki nem előadásra termett 

orgánumával is elbűvöli hallgatóit. (6) 

Még élményszerűbb, ha látjuk annak az arcát, aki a verset mondja, legyen az a költő vagy 

egy nagy előadóművész.(7) 

( a címek mögött vastagítva a zene alatt megjeleníteni kívánt képek azonosítója van) 

1.  

Kodály-dallamok. Erdei Ferenc Művelődési Központ, 2000. 

 Norvég lányok (2.50) /ws-kepeslap-nordkap, ws-kepeslap-nordkap1 

 

 



2. 

Kaláka: Hajnali rigók. Gryllus, 1998. 

 Gyerekkor (1979) (3.51) /csönge, hazaterek_csöngere_11, szombathelyi 

emlékpohár_szüleivel, ws-ka_edesanyjaval_40, ws-kep-dedikalt, 

3. 

 Cimbora. Sebő Ferenc zenéje. Hungaroton, 2005.   
 A kő-béka (1940) (0.42) /ws_kep, ws_kep2 

 Ellentétek (1975) 01.51) /abc_a, abc_k 

 Nap jön (0.53)/nap_jon 

 Kellene kis kert (1949) (0.43) /csönge, hazaterek_csöngere_11 

 Sej-haj folyóba (1950) (1.07) / ws_magyar_etud_74, 

gyumolcskosar_varazsenek_rajz, ha_a_vilag_borito 

 Galagonya (1935) (1.54) ) /sebo_galagonya, galagonya, galagonya2, galagonya3 

 Nád alól és gőz alól (2.36) / kis_emberek_dalai_14, zimzizim_borito 

 Macska induló (1.45) /gyumolcskosar_borito, bobita_borito 

 Psyché  

o Gabónak (1.46) /psyche_gabonak_kezi 

o Patak parttyán…(2.32) /psyche_kep 

4. 

Weöres Sándor: A csillagokban alszom. T. Horváth József előadásában. 
THJ kiadó,2002. 
 

  Szép könyvemet lassan…/csönge_1988-06, csönge1_1988-06 

  Itt nyugszik W. S.(02.40) /egysoros_mennyekbe, csönge_1988 

 

5. 

Weöres Sándor: A teljesség felé. Rátóti Zoltán előadásában. Kossuth 
Kiadó -Mojzer Kiadó, 2011. 
 

 Tíz lépcső (0.59.) / WS BDK 1971_1, WS BDK 1971_2, WS BDK 1971_3 

 Szembefordított tükrök (0.55) /bdk, bdk1, Pávelék2, 

 

Égi csikón léptet a nyár. Weöres Sándor versei Für Anikó előadásában. 
Kossuth Kiadó- Mojzer Kiadó, 2007. 
 

 Égi csikón léptet a nyár (0.23) /ws_magyar_etud_74,  

 Vásár (1.30) /ws_vasar_ 1-2-3-4-5-6-7 

 A rátóti ürgepásztor(0.22) /zimzizim_ratoti 



 Túl, túl…(0.30) /ws_tul_tul 

 A Paprikajancsi szerenádja (1.31) bobita_borito,  tarkaforgo_varazsenek_kep 

 Csimpilimpi (0.25)/csimpilimpi 

 Bujócska (0.30) /bobita_bujocska, ha_a_vilag_bujocska 

 Ballada három falevélről (1.12) /őszi fa, hulló falevél, oszi_hullo_falevel, falevel 

 Buba éneke (0.43) /ws-ka_edesanyja_38, ws-ka_edesanyjaval_40, 

 Csiribiri (0.30) /gyumolcskosar_varazsenek, gyumolcskosar_varazsenek_rajz, 

tarkaforgo_varazsenek, tarkaforgo_varazsenek_kep 

Latinovits Zoltán: Magyar költők sikolya a XX. században. 
Hungaroton,1994. 
 

 A kő és az ember (2.0)/ ws-ka_akademia_udvaran_134, WS BDK 1971_1, WS 

BDK 1971_2, WS BDK 1971_3, csönge_1988 

6. 

Verseit mondja Weöres Sándor. Hungaroton, 2003. 

 Valse Triste/1982_nov, 1982-nov1 

 Anyámnak (1.50) /ws-ka_edesanyja_38, ws-ka_edesanyjaval_40 

 Kínai templom (0.27) /ws-kepeslap-singapur, ws-kepeslap-singapur1, 

 A galagonya(0.26) / sebo_galagonya, galagonya, galagonya2, galagonya3 

 Canzone (1.39) / ws-ka_maros-rudi1_154, ws-ka_maros-rudi2_154, ws-

ka_akademia_udvaran_134, ws-ka_kep, 

 Harmadik szimfónia(6.14) /vendegsegben_ge-nel, ws_nek_gross,  

ws_nek_szanto, ws_nek_wurtz 

 Merülő Saturnus (1.53) /ts-eliot-wallpaper, tseliot, WEÖRES 

Sándor_1976_5745_PhotoCGARAS Kálmán 

 Toccata (1.28) /, öröklet_dédapja, szombathelyi emlékpohár_családfa, 

szombathelyi emlékpohár_szüleivel, öröklet_kiskoraban, Pirosgörbe, 

csönge_1988 

 Ének a határtalanról(0.35) M.KirÁll.Bábaképezde, ws-kep-dedikalt, WEÖRES 

Sándor_1976_5745_PhotoCGARAS Kálmán 

 

Képek: 410 MB 

Zenék időtartama: 53 perc 

 

 

 

 

 



7. 

Mozgóképek 

Versek (elmondja Weöres Sándor) 

Bolero 

http://www.youtube.com/watch?v=Sh10pcWiD6M 

Ars poetica 

http://www.youtube.com/watch?v=cUAAncoKIYc  

XX. századi freskó  

http://www.youtube.com/watch?v=kGZO0xpzIKA 

 

 

Weöres Sándor -- Toccata (elmondja: Törőcsik Mari)  

http://www.youtube.com/watch?v=iLgFAvS08qw 

Weöres Sándor - Majomország (elmondja Latinovits Zoltán) 

http://www.youtube.com/watch?v=AagQes8Q6zY 

 

Video: 10.31 perc 
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