
Elfújta a szél a napot 

  (ajánló egy Kányádi-vershez)  

 

A versek bevitele a tanórára mindig kihívás a tanító embernek. Az 

egyre gyakorlatiasabbá váló diákok másodpercek alatt letölt(het)ik a 

tanulandó művet a világhálóról, és ezzel máris oda a varázsa, 

újdonsága, ereje, élvezhetősége. Elvész, vagy legalábbis könnyen 

elveszhet az órán a kimondatlanul maradó, de a versbe beleformált, 

elrejtett gondolatok, érzések sora.  

 

Kányádi Sándor egyik természeti verse érdekes megközelítési 

lehetőséget nyújt arra, hogyan lehet – a tanulók együttműdödő 

szándékával karöltve – a tizenkét sorba rejtett természeti és emberi 

vonásokat kibontani. A kis nyárvégi fényt és “árnyat” tanulóközelbe 

hozni… 

 

Lehetséges órafelépítés:  

 

SZÓBOKOR: egy nyári / nyárvégi képpel – hajladozó  erdő 

látványával lehet kezdeni az órát. A erdőhöz fűződő szavakból 

szóbokrot lehet gyűjteni.  (erdő, nyár, meleg, hűvös hely, árnyék, 

lomb, zöld, nyugtató stb.). Javallott a  kép mögöttes tartalmaira utalni, 

de a szavak gyűjtése lehetőleg ne legyen túlirányított, a későbbi cél 

érdekében maradjon spontánnak, akkor is, ha az összeírt szavak 

később, a versolvasás után nem fognak teljes mértékben egyezni a 

tanító által elvártakkal!  

 

FÖLOLVASÁS: A bevezető szóbokor elemeinek ismeretében és 

megbeszélése után olvasható föl a vers:  

 

Elfújta a szél a napot 

 

Elfújta  a szél a napot, 

be a felhők sűrűjébe, 

hajladozik a vén erdő, 

úgy tesz, mintha jődögélne.  

 



De ha a szél úgy akarja, 

máris fordul, mintha menne; 

leveleit hátrahagyva 

kapaszkodna föl a hegyre.  

 

Mintha jönne, mintha menne, 

mintha vinne, mintha hozna: 

de nehéz is az erdőnek, 

mikor a szél kormányozza.  

 

A tanári felolvasás (és a diákok esetleges újraolvasása) után a 

tartalommal kapcsolatban a saját szavakkal minél bővebben  adható 

válaszokat várjon el a pedagógus!  

 

KERDÉSEK  (pl.):  

 

- Mit mond el a költő a természetről?  

- Hány irányba történik az erdőben mozgás?Milyennek tűnik ez a 

mozgás (közeledik, távolodik, körbe jár, lefele halad, fölfele 

halad)?  

- Mire gondoltok a vers kapcsán, erős szélben hogyan érez az 

erdő, „leveleit hátrahagyja”, vagyis?  

- Mikor, melyik évszakban a legkönnyebb megfosztani a fákat a 

leveleiktől?  

- Mind a 3 szakasz a természeti mozgóképet írja le. Mégis van egy 

egy sor a vers vége felé, amelyben mintha nem egy erdőről 

szólna Kányádi. Mit gondolsz, melyik sor lehet az?   

 

NYELVTANI közelítés: A tartalmi megoldás után édemes kikeresni a 

főneveket a versben (a Mi? Micsoda? kérdésre felelő szavakat): 

 

1. szakasz szél     nap  

  felhő     erdő     

2. szakasz levél     hegy 

3. szakasz      –        –   



Összehasonlítható a korábban összegyűjtött fogalmi szóbokorral 

(mekkora az egyező rész, az átfedés?) 

A folytatásban a vers mondatokra tagolható.  Ezek számát megnézve, 

mit mutatnak a négysoros szakaszok? (Mozgalmasságot,  hiszen 

sokkal több az ige, mint a főnév!)  

 

1...  4 mondat (vagy 3)  

(így ís, úgy is elfogadható, életkor függvényében) 

2...   4 mondat 

3...  6 mondat 

 

- A cselekvések mind megtörténnek?  

- Melyik szó jelzi, hogy csak a versíró gondolt rájuk?  

- Ez a szó hányszor fordul elő a 2. és hányszor a 3. szakaszban? 

- Ha nem történnek meg, akkor mégis milyennek mutatják az 

erdőt? Mihez, vagy kihez hasonlónak mutatják?  

- Ha nem lenne a szél, önként hajlongana-e az erdő mindkét 

irányba? 

- Szereti-e a sok fa ezt az ide-oda hajladozást, ezt a szeles időt?  

- Együtt érzel-e az erdő fáival, együtt tudnál-e velük mozogni? 

- Az együttérzés mellett még milyen más szóval tudnád elmondani, 

mit érzel az erdővel szemben?  

- Hol, melyik sorban erősödik föl az emberi vonás, mikortól, 

melyik sortól válik egyértelművé?  

- Melyik nyelvtani elem, melyik szó segít ennek a fölismerésében?  

 

Egy emberi arcot lehetne bemutatni: ehhez önálló tanári munkában 

kikeresett tétovázó, bizonyatalan, elgondolkozott arcokat lenne 

érdemes összeválogatni (ld. a példaként megadott arcokat a vázlat 

végén – bátran kicserélhetőek jobbakra)  

 

Feladat: milyen érzést ábrázolnak / tükröznek az arcok?  

 



PÁRHUZAMOSSÁG:  Első látásra: van-e párhuzamosság az emberi 

arcok (a hozzájuk képzelt élet,  a sejtett magatartás), illetve az erdő 

viselkedése között? 

 

A vers újrolvasása során a 3. szakaszt külön gyereknek adjuk, 

lehetőleg a csoport  tétovázó tíusú tanulójának (ha ilyen nincs, akkor 

bárkinek, aki érzelmeket jól kifejezően szokott olvasni!!!). A 

felolvasott négy sor után rávezető kérdésekkel érdemes tanárként 

összegezve megvilágítani: mennyire emberi az erdő viselkedése... 

A vers összegzése során ezen a ponton az óra lezárható egy képi 

feladattal: rajzoljunk erdőt, amely valamivel (színekkel, dőlt 

vonalakkal) érzekelteti a versbeli hangulatot, közel áll ahhoz.  

 

TÖBBLET: Felső tagozaton, nagy igényű csoport esetén természeten 

belüli lent-fent párhuzamosságra is ki lehet térni: a felhők nagy bodrai 

és az erdő fáinak földi lombjai mint egymás égi és földi megfelelői 

már a vers első négy sorában többlettartalmat sejtetnek.   

 

Nagyobb korosztálynál a művet más természeti versekkel együtt 

tanácsos egy óra keretében elemezni, megbeszélni, Kányádi más 

természeti verseivel együtt tanítani, vagy más költők erdővel 

kapcsolatos széllel kapcsolatos verseit előhíva boncolgatni.(Egy óra 

keretében össze lehet kapcsolni Illyés Gyula A szil és a szél c. versével 

is, a levélhullás kapcsán, el lehet játszadozni a két mű közötti 

párhuzammal...) 

 

 

Lengyel Ferenc 

   

 

 

 

 



ARCKIFEJEZÉSEK (segédlap az Elfújta  a szél a napot vershez): 

  

                                  

                

                   



ERDŐ szélben: 
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