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Az októberi foglalkozásunkon tovább 
folytattuk az első alkalommal megkezdett 
városismereti sétánkat  Baranyai  Katalin 
és Sugár Péter vezetésével. Ezúttal is a 
pesti oldalon, a Duna mentén, annak 
vonzáskörzetében haladtunk a Március 
15. tértől a Szabadság térig.

A gyalogszerrel megtett úton a hang-
súly az emlékezés témakörén volt, így  
a jelentősebb szobrokat és emlékműve-
ket kerestük fel. A dunai korzó szobrai-
val emberközeli kapcsolatba léphettünk; 
együttéreztünk  Vörösmartyval és korá-
nak társadalmi-politikai problémáival; 
bepillanthattunk Deák és  Széchenyi 
rejtett párbeszédébe; fejet hajtottunk  
a hiány előtt az embertelenül kivégzettek 
cipőit figyelve; József  Attilával mi is el-
merengtünk egy kép erejéig a Duna és az 
idő múlásának feltartóztathatatlanságán. 
A Kossuth tér szobrai egy önálló misét 
érnek meg, ott a felújítás során visszaál-
lított, a dualizmus első miniszterelnöké-
nek, Andrássy Gyulának szobrával fog-
lalkoztunk, illetve az 1956-os októberi 
forradalom mészárlására megemlékezve 
a golyónyomokkal a Mezőgazdasági Mi-
nisztérium falában.

A Nagy Imre-szobor helyén felállí-
tott Nemzeti Vértanúk emlékművénél és  
A német megszállás áldozatainak em-
lékművénél kérdéseket tettünk fel az 
emlékezés lehetőségeiről, céljairól, sti-
lisztikai megoldásairól és azok ideológiai 
üzeneteiről.

Nagy Dani előadásában közelebb 
kerülhettünk kortárs zenével, népi és 
modern stílusok keveredésével Ligeti 
Györgynek a Brácsaszonáta művéből 
vett részletekkel.

A kiscsoportos beszélgetéseinkben 
Andreï Makine a Francia hagyaték 
műve kapcsán többek között a nevel-
tetetés identitásra való hatásával, a 
kultúra személyiségformáló erejével 
foglalkoztunk. 

Szerémi Kristóf

Reflexió az októberi foglalkozásról
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Idősebb Alexandre Dumas azt írta 
barátjának és pályatársának, Alphonse 
de Lamartine-nek A girondiak törté-
nete című műve kiadásakor, 1847-ben:  
„A regény szintjére emelted a történel-
met.” Ha a nagy francia mesemondó 
megérte volna a mozgókép megszüle-
tését, alighanem föllelkesedett volna  
a varázslatos technikától, amely azt az 
ígéretet hordozta, hogy képes valósze-
rűen megidézni bármely kort és témát.  
A Lumière fivérek által megrendezett 
első nyilvános kinematográfos vetíté-
sektől (1895) nem kellett sok időnek 
eltelnie az első történelmi tárgyú film, 
a Guise herceg meggyilkolása (1908) be-
mutatásáig.

1908 óta történelmi tárgyú filmek 
ezrei készültek. Alműfajok sokasága 
alakult ki az évtizedek során: így beszé-
lünk „kard és szandál” filmekről (ame-
lyekben az ókori görög és római világ  
a helyszín), „kard és köpeny” filmek-
ről (amelyek a 16–18. századi Európá-
ban játszódnak), illetve világháborús 
filmekről is. Persze, nincs olyan műfaj, 
amely ne kapcsolódhatna a történelmi 
tárgyhoz. Krimi, horror, kalandfilm, 
western – kimeríthetetlen, mi minden-
nel lehet vegyíteni a történelmi témát. 
Továbbra is nagy keletje van a történel-
mi életrajzi filmeknek, talán ez a leg-
népszerűbb műfaj. 

Mint a fentiekből is kiderülhetett, 
nem minden film történelmi film, amely 
történelmi tárgyú. A történelmi tárgyú 

film lehet egy olyan kalandfilm, krimi 
is, amely a történelem valamely kor-
szakából veszi a tárgyát. Véleményem 
szerint az igazi történelmi film ismérve: 
nem csupán díszletként használja a tör-
ténelmet, hanem törekszik arra, hogy 
bemutassa az adott kor és társadalom 
emberének erkölcsét, dilemmáit. Továb-
bá a történelmi film nem ragad le a stí-
lusromantikánál, hanem realista igény-
nyel eleveníti föl egy letűnt kor világát, 
hétköznapjait.

2020 szeptemberétől elindult a Bolyai 
Önképző Műhely székhelyén a Történe-
lem és film című filmklub. A program 

Történelem a filmvásznon – Filmklub
FILMMŰVÉSZET
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során minden hónapban megtekintünk 
egy történelmi tárgyú filmet. Ezek a fil-
mek történelmi filmek a fenti definíció 
értelmében. Mindössze a Sztálin halála 
(Armando Ianucci, 2017) képez kivételt, 
mert ez filmszatíra, és görbe tükörben, 
szándékosan karikírozva mutatja be  
a szovjet diktátor környezetét és az utód-
lási harcot. 

A filmnézéseket beszélgetés követi. 
Részben elemezhetőek a filmek abból 
a szempontból, hogyan ábrázolják az 
adott korszakot, mennyire törekedtek az 
alkotók a hitelességre. Nyilvánvaló, hogy 
a filmek készítésének időpontja befolyá-
solja, mennyire volt sikeres a hitelesség-
re törekvés. Például Mika Waltari finn 
író regényéből készült Szinuhe (egyéb-
ként a magyar Kertész Mihály filmje!) 
 1954-ben került a mozikba, és akkori-
ban az ókori Egyiptom hétköznapjairól 
kevesebb ismerettel rendelkeztünk, mint 
ma. A filmben az Aton-kultuszt áthal-
lásos módon a jövőben diadalmaskodó 
monoteizmus megsejtéseként interp-
retálják, noha valójában Ehnaton fáraó 
vallási reformja elsősorban politikai in-
díttatású volt (a túlzottan nagy befolyás-
sal és hatalommal bíró Amon-papság 
ellenében), és nem élte túl a fáraó ural-
kodását. Mégis, ez a film joggal tekinthe-
tő pontatlanságai és áthallásossága miatt 
történelmi filmnek, hiszen bemutatja az 
ókori egyiptomi ember dilemmáit, és 
egy feszült kor politikai, társadalmi el-
lentéteit. 

A filmek abból a szempontból iga-
zán forrásértékűek, hogy a forgatásuk 
évében miként vélekedtek az ábrá-
zolt korszakról és annak szereplőiről.  
A  Rákóczi hadnagya (1953) című film 
kétségtelenül a magyar filmgyártás első 
nagyszabású történelmi tablója volt. Ma 
is nézhető alkotás, ám jól elemezhető  
a film alapján az ötvenes évek történe-
lemszemlélete, amely osztályharcos ke-
retben fölelevenítette a kurucos, függet-
lenségi romantikát. Egy-egy társadalmi 
csoport élete, vívódásai bemutatásra 
kerülnek A rózsa neve (1986), Alatriste 
kapitány (2006), A hét szamuráj (1954) 
vagy A misszió (1985) című filmekben. 
A két utóbbi filmben a főszereplők ál-
tal megjelenített „régi”, nemes értékek, 
intézmények kerülnek konfliktusba az 
„új” világgal, egyúttal a főhősökre hárul 
egy-egy tágabb közösség védelme. 

A fenti filmek tehát sokféleképpen 
elemezhetőek. Nem csupán a tárgyi 
világ, hanem egy-egy társadalmi, fog-
lalkozási csoport (szerzetes, zsoldos, 
szamuráj) életébe is bepillantást nyer-
hetünk. Ugyanakkor az alkotások tük-
rözik a történelmi tudást és a nemzeti 
közösség emlékezetét az adott korszak-
kal kapcsolatban. Mindezekért min-
denkinek szeretettel ajánlom a havonta 
egy-egy csütörtöki napon, 17 órai kez-
dettel megrendezésre kerülő Történe-
lem és film című filmklubot.

Paár Ádám,
történész–politológus

alumnus

FILMMŰVÉSZET
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Mikor beköszöntött az ősz, az idő 
pedig egyre hűvösebbé vált, eljött az 
ideje, hogy lezárják a gazdasági évet. 
Már rég nem arattak a földeken, a ter-
ményt begyűjtötték, az állatokat lassan 
behajtották a legelőkről. A pásztoro-
kat, cselédeket, gazdasági dolgozókat 
kifizették, és újra szegődtették, hiszen 
őket Mihály napjától Mihály napjáig 
fogadták fel. Így, hogy kevesebb volt 
a tennivaló, végre lehetett mulatozni 
egyet még az adventi időszak előtt. Ezt 
a karácsonyt megelőző ünnepkört hív-
ták kisfarsangnak, mely Mihály-naptól 
Katalin-napig tartott. Ekkor nem volt 
jellemző a nagyfarsangkor szokásos 
alakoskodás, abban viszont hasonlított 
a két ünnep, hogy számos lakodalmat, 
kézfogót (eljegyzés), mulatságot és bált 

tartottak. Kisfarsang és november hava 
bővelkedik a jelentős névnapokban is, 
amelyekhez mind különféle hagyomá-
nyok kapcsolódnak.

November 11. Márton-nap

Márton napjával kapcsolatban a leg-
többeknek valószínűleg a ludak jutnak 
eszébe, Márton lúdjai. A hagyomány 
szerint ezen a napon levágták a tömött 
libákat, és nagy lakomát rendeztek, 
hogy egész évben bőség legyen a ház-
nál. Úgy tartották, hogy aki Márton 
napján nem eszik libát, az egész évben 
éhezni fog. De mégis honnan jön ez az 
egész? Mi köze van Szent Mártonnak, 
Magyarország patrónusának a libák-
hoz? 

Szent András hava – novemberi népszokások

NÉPSZOKÁSOK
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A legenda szerint, mikor Mártont püs-
pökké akarták választani, ő igyekezett el-
lenállni, és elbújt a lúdólban. Szerencsét-
lenségére azonban a madarak elárulták 
gágogásukkal. Valószínűbb viszont, hogy 
egy régi római kori hagyomány élt tovább 
a Márton napi libapecsenyével. A római-
ak ugyanis pont ezen a napon, november 
11-én tartották Aesculapiusnak, a gyógyí-
tás istenének az ünnepét, ahol szokás sze-
rint libaáldozatot mutattak be. Szentként 
tisztelték a ludakat, hiszen a Capitolium 
lúdjai ébresztették fel az őrséget, mikor  
a gallok az éj leple alatt akarták elfoglalni 
a fellegvárat. A rómaiak a ludakat „avis 
Martisnak”, azaz Mars madarainak is 
hívták, amil később valószínűleg „avis 
Martini” formálódott, melynek jelentése 
Márton madarai.

A libákat ezen a napon nemcsak meg-
ették, hanem segítségükkel az időjárást 
is. Úgy tartották, ha az állat csontja hosz-
szú és fehér, akkor havas lesz a tél, ha pe-
dig rövid és barna, akkor sáros, de olyan 
mondás is volt, miszerint: „ Márton nap-
ján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsony-
kor vízben poroszkál”.

A gazdasági év lezárásaképp novem-
ber 11-én szokás volt az is, hogy a pász-
torok vesszővel és köszöntővel aján-
dékozták meg a gazdát. A hagyomány 
szerint ahány ága volt Szent Márton 
vesszejének, annyi kismalaca született  
a kocának. Babonából tavasszal, a jó idő 
beálltával sok helyen ezzel a vesszővel 
hajtották ki a legelőre az állatokat, hogy 
termékenyek legyenek.

Néhol Márton napja volt a cseléd-
fogadás ideje és a legeltetés határnapja 
is. Tehát ekkor terelték be a jószágokat  
a legelőről, azonban ez a legtöbb helyen 
korábban, már Szent Mihály napján 
(szeptember 29-én) megtörtént.

Mivel a mondás szerint „a bornak 
szent Márton a bírája”, hagyományosan 
ekkor bontották fel először az ősz folya-
mán készített újbort is, és leöblítették 
vele a libapecsenyét.

NÉPSZOKÁSOK
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November 25. Katalin-nap

A karácsonyi ünnepkört megelőző 
kisfarsang Katalin napjával zárult. In-
nentől nem tartottak esküvőket, lako-
dalmakat és bálokat sem, hiszen köze-
ledett advent időszaka. Ezen a napon 
azonban még utoljára lehetett egyet 
mulatni. Sok helyen még ma is tartanak 
Katalin-bálra keresztelt ünnepségeket, 
de november 25-ének a legfontosabb 
mozzanata nem is annyira a bál, hanem 
inkább a férjjóslás volt.

Szent Katalin a keresztény hitéért 
mártírhalált halt különösen eszesnek 
tartott szűz volt, akit álmában Jézus je-
gyeséül fogadott. Halálakor arra kérte 
Krisztust, hogy hallgassa meg mind-
azokat, akik kínszenvedéséről meg-
emlékeznek, és bármilyen gondjukkal 
hozzá imádkoznak. Jegyese meg is 
ígérte, hogy segíteni fogja a Katalinhoz 
fohászkodókat, így válhatott többek kö-
zött a házasságra vágyó fiatalok védő-
szentjévé is.

A férjjósláshoz számtalan praktika 
fűződött, de nem mindet Katalinkor 
végezték. Ezen a napon a leányok főleg 
különböző gallyakkal varázsoltak. A gyü-
mölcságakat (Katalin-ág) vízbe rakták, 
és ha karácsonyra kizöldültek, akkor 
várható volt, hogy a lány a közeljövőben 
férjhez ment. Volt, ahol orgonát virá-
goztattak, mégpedig úgy, hogy minden 
egyes ágat elneveztek, és azt tartották, 
amelyik kivirágzik karácsonyra, az lesz 
a leány jövendőbelijének neve. Katalin-
kor nemcsak a nők, hanem a legények is 

jósolhattak. Az ő szokásuk az volt, hogy 
lopott leányinget rejtettek a párnájuk alá, 
vagy egész nap böjtöltek, hogy éjjel meg-
álmodják, ki lesz a feleségük.

Katalin dologtiltó nap is volt, tehát 
néhány munkát nem szabadott ekkor 
végezni. Ilyen volt a kenyérsütés, a szán-
tás vagy a kocsiba fogás és még a mal-
mok is leálltak. Nem szabadott, hogy fo-
rogjon bármilyen kerék, hiszen Katalint 
a gyilkosai kerékbe törték.

Ha már neves névnap, akkor – mint 
azt megszokhattuk – nem maradhat el 
az időjóslás sem. Mindenki számára jól 
ismert, hogy „ha Katalin kopog, kará-
csony locsog”, így hát reménykedjünk, 
hogy ne fagyjon november 25-én.

November 30. András-nap

Mint azt már említettem, Katalin 
után, advent közeledtével már nem tar-
tottak mulatságokat, azonban azt sem-
mi sem tiltotta, hogy tovább folytassák 
a férjjóslásokat, sőt, ekkor jött el igazán 
az ideje.

András napjára a leányok bizonyá-
ra ellesték a legények praktikáit, hi-
szen ezen a napon ők voltak azok, akik 
férfiinget tettek a párnájuk alá vagy 
egész nap böjtöltek, hogy megálmodják  
a jövendőbelijüket. Azonban ez csak 
egy volt a sok-sok módszer közül.

Egy másik elterjedt szokás volt, hogy 
megrázták a ház ereszét, és a kötényük-
be hullott magokból jósoltak. Ha búzát 
találtak, akkor jómódú vőlegényre le-
hetett számítani, ha rozsszemeket, ak-

NÉPSZOKÁSOK
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kor szegény legényre, ha pedig pondró 
(rovarlárva) hullott a köténybe, akkor 
a következő esztendőre a leány terhes 
lett.

Talán egy ismertebb szokás, hogy 
András napján tizenhárom cetlire írtak 
fel férfineveket, és Luca napjáig (decem-
ber 13.) minden nap kihúztak egyet. 
Amelyik a végére maradt, az a leendő 
férjük neve. 

Egy igencsak furcsa praktika volt né-
hol, hogy szemétre vagy trágyadombra 
álltak fel, és amerről ugattak a kutyák, 
onnan volt várható a jövendőbeli.

A legtöbb jóslást a lányok titokban, 
csendes magányukban végezték, de 
volt olyan is, amit a fonóban, közösen 
műveltek. Ilyen a gombócfőzés, amikor 
kilenc papírdarabra neveket írtak és 
gombócba gyúrták, majd megfőzték. 
Amelyik leghamarabb jött fel a víz fel-
színére, az abba rejtett név volt a vőle-
gényé. A fonóban szokás volt ólmot is 
önteni, a forró fémet vízbe csurgatták, 
és amilyen alakja lett, az utalt a házas-
társ foglalkozására.

A végére hagytam a kedvenc prakti-
kámat, amin jól mulattam. Egyes helye-
ken a hagyomány szerint András napján 
megrugdosták az ól oldalát, és ahányat 
röffent odabent a disznó, várhatóan any-
nyi évvel később ment férjhez a leány.

A sertéseket ennyivel azonban nem 
hagyták békén, hiszen jellemzően And-
rás napján kezdődtek a disznóvágások, 
így karácsonyra már el is készültek az 
első hurkák és kolbászok.
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Rácz Dorottya
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Benyhe István: Megoldóképlet. Így működik a vi-
lágunk (?). Gondolat Kiadó, Budapest, 2016.

A Gondolat Kiadó gondozásában 
megjelent kötet első ránézésre nem ígér 
sokat. A könyvecske túlságosan vékony-
nak tűnik ahhoz, hogy igazán tartalmas 
gondolatokat várjunk tőle. Aki azonban 
belelapoz, jó értelemben csalódik: bőven 
talál izgalmas témákat és eredeti gondo-
latokat.

A Megoldóképlet című mű szerzője, 
Benyhe István, a Bolyai Önképző Mű-
hely volt tanára arra vállalkozott, hogy 
könyvében bemutassa a mai globalizá-
ciós folyamatokat, és megvizsgálja ko-
runk morális, történelmi, társadalmi, 
gazdasági és kulturális kihívásainak gyö-
kerét. Ez önmagában sem kis feladat.  
A szerzőnek bizonyos értelemben szeren-
cséje van, amennyiben nem köti a szakér-
telmiségi korlát. Benyhe ugyanis földrajz 
és spanyol nyelv és irodalom szakon vég-
zett az ELTE-n. Több iskolában tanított, 
és a tanítás végigkísérte egész életpályáját. 
Volt asztalitenisz edző, államtitkár az 
Egészségügyi Minisztériumban, a má-
sodik Orbán-kormány idején oktatási és 
kulturális szakdiplomata Madridban, és 
nemrégen verseskötete is megjelent. 

Benyhe számára érték az enciklopédi-
kus műveltség, amelynek magyar földön 
Németh László volt a legforróbb lelkületű 
hirdetője. Némethhez hasonlóan Benyhe 
is azta nézetet képviseli, hogy a tudomány 
egységét helyre kell állítani. Ami azért 
bátor gondolat, mert korunkban nagy  

a kultusza a specializációnak, és a szak-
emberek jelentős része egyre kevesebb té-
máról tud egyre többet. Holott, ahogyan 
Németh László írta A minőség forradal-
ma című tanulmányában, „az ember 
ezermesternek született”. Németh ehhez 
hozzáteszi, hogy „nincs nagyobb méreg 
számára (ti. az ember számára – P.Á.) az 
alvó képességeknél”1. Benyhe ennek az 
elvnek a jegyében, sőt olykor kifejezet-
ten Németh László (és Ortega y Gasset) 
nyomdokain haladva fejti ki gondola-
tait a világunkról: kultúráról, vallásról,  
a bűn fogalmának évezredes változásairól,  
a család egykori harmóniájáról és mai vál-
ságtünetéről. Mindeközben évezredeket 
ugrálunk, és bár a szerzőt elsősorban  
a magyar társadalom és kultúra kilátásai 
érdeklik, ezt egyetemes összefüggésben 
tárgyalja. 

A mű ötven témát jár körbe, amelyek 
egy logikai sorrendben, az anyagi világ 
törvényszerűségeitől haladnak, egyre 
szűkítve a vizsgálat fókuszát a társadal-
mi, közösségi léptékű problémákra és 
kihívásokra. Az egyes rövid kifejtések – 
amelyek között akad fél oldal terjedel-
mű is – olvashatók önállóan, és az előző 
és őket követő részekkel együtt is. Bár 
hatalmas filozófiai tudás rejtőzik e szöve-

1 Németh László, A minőség forradalma. Tanú, 
1933/3. In: A minőség forradalma – kisebbség-
ben. I. köt. Püski, Budapest, 1992. 53. Ua.  
In: Monostori Imre (vál. és szerk.): Németh 
László – A minőség forradalmára. Nap Kiadó, Bu-
dapest, 2001. 75.

Útmutató ezermesterjelölteknek

RECENZIÓ



11

gekben, nem szabad elfelejteni, hogy ezek 
elsősorban gondolatkísérletek, eszmefut-
tatások. Semmiképpen sem szabad őket 
a világ egyes jelenségeire specializáló-
dott tudósok művei helyett olvasni. 

A pesszimizmus hangján szól Beny-
he a tudás széttöredezéséről is, és arról 
a jelenségről, hogy az egykor egységes, 
univerzális tudás cserépdarabjainak 
birtoklása hatalommá konvertálódik. 
Ebben a világpesszimizmusban vissza-
csengenek Ortega gondolatai: a 19. szá-
zaddal bekövetkező gazdasági, társa-
dalmi és technológiai ugrás csodálatos 
vívmányokat hozott az emberiség életé-
ben, de felborított egy érzékeny viszony-
rendszert. Felborult ember és termé-
szet, ember és technológia kapcsolata. 
Az ember tömegemberré vált, és nem 
ismeri többé természeti és közössé-
gi korlátait. Ugyanakkor Benyhe nem 
csupán a modernizáció és a fogyasztás 

árnyoldalait látja. Legalább ennyire kri-
tikus a fundamentalizmussal szemben, 
amely, mint neve is jelzi, az adott vallás 
alapjának (fundamentum) visszaállítá-
sára, a vallás megtisztítására törekszik. 
Benyhe leszögezi, hogy a szent köny-
vek betű szerinti, azaz fundamentalis-
ta értelmezése „mindig azzal jár, hogy 
az ember felmentést talál a maga szá-
mára, hogy a másik emberrel szemben 
valamilyen erőszakot alkalmazzon, és 
meggyőzze magát arról, hogy (…) itt  
a földön segítenie kell Istennek a rosz-
szakat megbüntetni.” (19.) 

Benyhe számos helyen ráérez korunk 
emberének szorongásaira, gondoljunk 
akár a zsúfoltság-érzésre (a nagyvárosi 
térben), akár az állampolgárok állandó 
figyelésének, ellenőrzésének mániájára, 
amelyre a terrorizmussal való riogatás 
rásegít, vagy éppen a halottakkal való 
bánásmód kiüresedésére. (75.) Beny-
he a maga módján provokál: a tudó-
sokat, mindenekelőtt a szaktudomá-
nyok művelőit, akik egy-egy kérdésre 
specializálódnak, az Egész vizsgálata 
helyett, valamint a közéleti döntésho-
zókat, akik nem mernek szembenézni 
korunk aktuális kérdéseivel. Márpedig  
a 21. században olyan változások várha-
tók a társadalmakban, amelyek előbb-
utóbb kikényszerítik a szembenézést 
olyan kényelmetlen témákkal, mint pél-
dául tudomány és ember viszonya. Ér-
demes tehát olvasnunk Benyhe István 
Megoldóképlet című könyvét.

Paár Ádám
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Izsó Zita: Magánbiológia

A leghidegebb nyári napok egyikén történt.
A másodikosokkal berendeztünk egy terráriumot
és beletettünk egy hernyót, hogy megfigyelhessük
az újjászületés lépéseit.
Az Aleppóból származó kisfiú pedig megszólalt,
ugyanígy kelnek majd ki a sírból háromemeletes házunk
alá szorult halottaik.
Nem tudtam, mit mondjak.
A csend gyorsan megszilárdult, mint
kiszáradt folyómederbe öntött beton.
Hogy eltereljem a figyelmüket, kitaláltam,
nevezzük el a lepkét, ami nemsokára kikel.
Ő is javasolt egy szépen csengő, furcsa hangzású nevet,
sokkal később tudtam meg, hogy azt a gyerekeknek kifejlesztett
antidepresszánst nevezik így, amit akkor már hónapok óta szedett.
Mire kikelt a pillangó, egy ideje már nem járt iskolába.
Talán rájött, hogy nem következik be,
amit mondott,
és nem akarta elkeseríteni a többieket.
Mi azért ünnepeltünk egy kicsit,
végignéztük, ahogy a lepke kibontja gyűrött szárnyait
aztán kiengedtük,
becsuktuk az ablakot,
a gyerekek csillogó szemekkel néztek utána,
én pedig nem mondtam el nekik, hogy kint meg hideg van,
nemsokára megfagy.
Hadd higgyenek tovább a feltámadásban.


