
Kányádi Sándor: Április hónapja 
 

Bolondos egy hónap 

április hónapja, 

hol kalap a fején, 

hol báránybőr sapka.  

 

Köpenyegbe burkol, 

ingujjra vetkőztet; 

mutatja a tavaszt 

hol nyárnak, hol ősznek.  

 

Hiába próbálnád 

kilesni a kedvét, 

túljár az eszeden, 

mire észrevennéd.  

 

Búsnak teszi magát, 

szeme könnyben ázik, 

mindegyre lehunyja 

sűrű szempilláit.  

 

Aztán gondol egyet, 

fülig fut a szája, 

s ránevet a fényben 

hunyorgó világra. 
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Április hónapja 
 

A versről 
 

Az április eleji bolondozás már az ókorban is szokás volt. Ezen a napon 
ünnepelték a természet ébredését, egyes népek pedig ettől a naptól számították 
az új évet. Ezen a napon maskarákba bújtak, énekeltek, táncoltak, és mindent 
fordítva csináltak, bolondoztak. Mindennek varázserőt is tulajdonítottak.  

Bár a kereszténység elterjedése után a katolikus egyház igyekezett az örö-
költ pogány szokásokat megtiltani, naptárjában az április hónap az év negyedik 
hónapja lett, az április eleji játékos bolondozás azonban a mai napig fennma-
radt. Így vált az április elseje a bolondok napjává. Ehhez az is hozzájárult, hogy 
ez a hónap Európában elég szeszélyes időjárással tréfálja meg a gazdálkodó 
embert: hoz hideget és meleget, fényes napsütést és havat, hideg szelet és esőt, 
zivatart, és hoz nyári meleget is, tehát minden évszaknak megfelelő időt. Egyik 
szólásunk ezt így fejezi ki: 

 Áprilisban két tél, két nyár. 
Ennek a szeszélyes hónapnak mutatja be különböző „arcait” a költő. 

Versében megszemélyesíti áprilist: úgy beszél róla, mint egy bolondos 
személyről, aki hol kalapot visel, hol báránybőr sapkát tesz a fejére. Az első és 
az utolsó két szakaszban április maga bolondozik – harmadik személyben 
olvashatunk róla –, a másodikban és harmadikban pedig minket tréfál meg – 
ekkor egyes szám második személyben szól hozzánk Kányádi. A versben a 
költő végig megteremti a tréfás, derűs hangulatot, hiszen amikor a búról beszél, 
akkor is csak a fényben hunyorgó világot tréfálja meg. 
 
Kérdések és feladatok 
 
A hónap szeszélyes voltát a költő az ellentétekkel érzékelteti.  
1. Írd mellé az ellentétét! 
 

Kalapot hord a fején  
 Ingujjra vetkőztet. 
Szeme könnyben ázik.  
 
2. Írd le egyetlen szóval a szókapcsolatok jelentését! 
 

o túljár az eszeden → ______________________________________ 
o szeme könnyben ázik → __________________________________ 
o fülig fut a szája → _______________________________________ 



3. Milyen évszaknak mutatja a tavaszt az április? Írd le a vers szavaival! 
 
____________________________________________________________ 
 
4. Mikor mondjuk, hogy áprilist járat valakivel? 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. A szakaszok mely sorai rímelnek egymással?  
 
_____________________________________________________________ 
 
6. Írd a táblázatba az összecsengő szavakat! 
  
hónapja sapka 
  
  
  
  
 
7. Hogyan „ünneplik” ma április elsejét? Hogyan tréfálják meg egymást a tár-
said? Mesélj el egy jobban sikerült tréfát!  
 
 
 
 




