
Olvasók diadala 2019 – KEK csapat 

 

„Régimódi történet” antológia – egy családregény margójára 
 

 

      
 

 

 

„Az Ókút megjelenése után arra biztatott, írjak egy külön könyvet az anyámról. Vonzott és 

taszított a feladat, védekeztem. Azt mondtam, ismerem ugyan az anyám élettörténetét, 

nemegyszer elmesélte, de az nagyon régimódi történet. „Ez lesz a címe!” – közölte Illés Endre, 

és kiküldte a szerződést.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 12–13. o) 

„Azontúl már nem várt több változást, nem is moccant: lecövekelte magát újszülött 

gyermeke mellé. A napon, amelyen életet adott, Jablonczay Lenke megszűnt élni, és bár 

csaknem ötven évig lélegzett még, attól fogva csak a lányának volt története, Jablonczay 

Lenkének már nem.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 16. o) 

 

Egy családregényben minden van, születés, halál, szerelem, magány, öröm, boldogság, 

remény, gyűlölet, harag és kábulat. Így van ez a Régimódi történet-ben is, ezért volt nagyon 

egyszerű dolgunk az antológia összeállításakor, kedvenc verseink kapcsolódási pontjait kellett 

csak megkeresnünk az 1800-as években kezdődő, feszültséggel teli történetben.  

 

A debreceni családi történet szereplői: 

Bányay Rákhel, Jablonczay Lenke anyai nagyanyja  

Gacsáry Emma, Jablonczay Lenke édesanyja 

Hoffer József, Jablonczay Lenke szerelme 

Jablonczay Imre (Az Átkozódó), Jablonczay Lenke dédapja 

Jablonczay Kálmán (Iunior, Hektor gróf, Darvasy Muki), Jablonczay Lenke apja 

Jablonczay Kálmán (Senior) és felesége, Rickl Mária, Jablonczay Lenke apai nagyszülei 

Jablonczay Margit, Jablonczay Ilona és Jablonczay Gizella (Melinda), Jablonczay Lenke 

nagynénjei 

Majthényi Béla, Jablonczay Lenke férje 

Majthényi Béla ifj., Szabó Magda testvére 

Otth István, Jablonczay Lenke udvarlója 

Szabó Elek, Jablonczay Lenke munkaadója majd férje 

Szabó Magda, Jablonczay Lenke leánya  
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Szabó Magda 

 

„Legközelebbi debreceni utamon aztán kimentem hozzá magam is. Sután álltam nagyanyám 

emlékköve előtt egy darabig, aztán körberaktam a sírja peremét mécsessel: negyven kis láng 

ragyogta be az augusztusi délelőttön Gacsáry Emma hosszú álmát. A mellettünk gyomláló 

temetői alkalmazott úgy nézett rám, mint egy bolondra. 
 

Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. 

A fényt nem lehet megvilágítani.” Szabó Magda (2017, 19. o) 

 

 

Ady Endre: Óh, Debrecen ... (1906) 

 

Óh, Debrecen, ki büszkén hordod  

A művész-pártoló nevet,  

Engedd, hogy néhány, rövid sorban  

Elzengjem én is érdemed!  

Művész ugyan aligha volnék,  

De jámbor költő csak vagyok,  

Ennélfogva megrónál érte,  

Ha érdemedről hallgatok!...  

  

Fel dalra hát!... Debrecen népe  

Szinházba tódul télen át,  

A szépért való lelkesültség  

Itt, Debrecenben él tehát,  

  

De adjanak elő klasszi- 

kus darabokat, nem pe-  

dig pikáns bohózatokat és  

nem kevésbé pikáns ope-  

retteket - mindjárt  

nincs közönség. Ebből  

tehát az a tanulság:  

  

Óh, Debrecen, a kort megérted,  

Utól is érted csakhamar,  

A pikáns lett a te országod,  

Mely ápol s majdan eltakar.  

  

Müvészek gyakran felkeresnek,  

Neved s hired ők szeretik,  

Te pedig dúsan, bő kezekkel  

Aranyakat fizetsz nekik,  

 

 

Feltéve, ha ártisták az  

illetők, s olyan hölgyek is  

vannak köztük, akik sze-  

paréba is elmennek. El-  

lenben, ha igazi művészek  

keresnek fel, gyöngéden  

hagyod őket éhen halni.  

Mi ebből a tanulság?  

  

Itt nem lehet ám stréberkedni,  

Itt nem kell más, csak orfeum,  

Mert másképpen (a rím kedvéért)  

Az ágyba fektet Morfeum!...  

  

Óh, Debrecen, szeretlek téged,  

De azért keggyel megbocsáss,  

Ha néha-néha versbe ömlik  

Egy-egy keserü vallomás.  

Müvész ugyan aligha volnék  

- Az arcom csúf, hangom hamis -,  

De falaid közt éhen veszhet  

Nemcsak müvész - poéta is! ... 
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Jablonczay Lenke 

 

„Mikor elkezdtem dolgozni a Régimódi történet-en, döbbentem rá, milyen igaza volt. 

„Eleven szülők árvája voltam” – hallottam tőle sokszor. De miért? Hiszen apja-anyja élt! Mi 

történt az anyjával, akinek a nevét nem illett nálunk kimondani? És az apja, akinek szerinte nem 

voltak arcvonásai, csak bűnei?” Szabó Magda (2017, 17. o) 

 

 

József Attila: Mama (1934) 

 

Már egy hete csak a mamára 

gondolok mindíg, meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 

ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 

Engem vigyen föl a padlásra. 

 

Csak ment és teregetett némán, 

nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen, suhogva, 

keringtek, szálltak a magosba. 

 

Nem nyafognék, de most már késő, 

most látom, milyen óriás ő - 

szürke haja lebben az égen, 

kékítőt old az ég vizében. 
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Babits Mihály: Anyám nevére (1909) 

 

Hajnalka volt az édesanyám, 

hajnalra születtem én. 

S lelkemben már ily fiatalon 

nincs hajnal, semmi remény, 

nincs hajnal, semmi vidámság, 

nincs hajnal, nincsen öröm. 

Hajnalka volt az édesanyám 

s csak alkony az örököm. 

 

Hajnalka volt az édesanyám: 

Kedélybeteg, árva nő ma; 

Mióta meghalt édesapám, 

házunk oly szomoru, néma: 

Mióta meghalt édesapám, 

házunk oly hallgatag, árva: 

Gyermekkoromba’ – szegény fiú: 

e házba valék bezárva. 

 

Novemberben születtem én, 

Hajnalka volt az anyám: 

Ah, annyi gondja volt, szegény, 

hogy gondolt volna reám? 

Hogy gondolt volna fiára, 

ki titkon búra hajolt? 

(Hajnalka volt az anyja, de ő 

November gyermeke volt.) 

 

Síromra, ha meghalok, ez jön: 

“Itt nyugszik az, ki nem élt: 

Nem nyúlt az eléberakotthoz, 

jöhetleneket remélt. 

Világa nem a nap vala, 

csak a kölcsönfényü hold: 

Hajnalka volt az anyja – de ő 

e hajnal alkonya volt.” 
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Rickl Mária 

 

„Attól fogva anyám nem merte meglátogatni a vidám öregurakat, csak olykor, lopva, nappal; 

a ház utcai részében, ahol a nagyanyja élt, nem tűrték meg, Rickl Mária nem volt kíváncsi a 

Gacsáry Emma lányára.” Szabó Magda (2017, 181. o) 

 

 

Pete Margit: Nem vittem vizet ... (2017) 

 

„Faluszél, nagyanyám háza, 

gémeskút, emlékek tára: 

Nem vittem vizet az itatóba, 

nem vittem frisset, talán várta... 

 

Sohasem értettem, 

miért félt úgy engem. 

„Itt legyél mellettem, 

Jógyerek, itt velem!” 

 

Kiskacsák, árokpart, tócsa, 

vadvirág, csokorba fogva. 

Vödör víz kútmélyről „felhúzva”. 

Nem vittem vizet az itatóba... 

 

Nem értettem sosem, 

mért félt mégis engem. 

„Jógyerek, itt velem, 

itt legyél mellettem!” 

 

Kis sámli... Magas kútkáva... 

Nagyanyám, jaj, meg ne lássa! 

Vödörből frisset az itatóba 

nem vittem, vihettem volna. 

 

Akkor nem értettem, 

mégis, mért félt engem: 

„Te itt legyél velem!” 

 

Tán hatéves lehettem.” 
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Jablonczay Kálmán (Senior) 

 

„Senior ollóval mindenféle varázsos bonyolultságú mintákat nyírt ki neki papírból, és mesélt 

neki, hősökről, betyárokról, lovakról, csillagokról és görög istenekről, mint valamikor a saját 

gyerekeinek, az átkozódó Imre meg táncoltatta.” Szabó Magda (2017, 180. o) 

 

 

Weöres Sándor: Ars poetica (1913) 

 

Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat. 

Ne folyton-változótól reméld a dicsőséget: 

bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked? 

Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat 

s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. 

 

Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged. 

Jó; de ha többre vágyol, legyél egyén-fölötti: 

vesd le nagy-költőséged, ormótlan sárcipődet, 

szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, 

mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi. 

 

Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket: 

táplálnak, melengetnek valahány világévet 

s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak, 

a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet, 

társukként megölelnek és megint messze szállnak. 
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Jablonczay Lenke 

 

„Azt viseltem nehezen, hogy másnak voltak szülei, nekem nem, pedig árva sem voltam, mint 

az igazi árvák. Irigykedtem a többiekre. Ha megláttam, hogy valamelyik osztálytársamért érte 

jött az anyja, megcsókolta, vagy vitte az apja kézen fogva, faggatni kezdtem önmagamat, mi 

lehet a hibám, hogy én nem kellettem a szüleimnek, hogy nem kíváncsiak rá, milyen vagyok, 

nem is kérdezősködnek utánam. Senki se fogta fel ésszel, hogy beszélni kellene velem, 

akármilyen kicsi vagyok is, mondani valamit, megnyugtatni; nagyapám, aki szívesen megtette 

volna, hallgatott, mert félt nagymamától. A végén, hogy annyit vittek templomba, s annyiszor 

hallottam a Máriáról, hogy Istennek szent anyja, még a Krisztust is irigyeltem, mert még annak 

is volt édesanyja.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 199. o) 

 

 

József Attila: Minden rendű  

 

Van egy színház, végtelen és mibennünk lakik, 

Világtalan angyalaink játszogatnak itt, 

Nyugtalanok, szerepük egy megfojtott ima. 

És a dráma mindig mindig csak tragédia. 

És az ember, szegény ember csak lapul belül, 

Benn, magában s ezer arccal egymagában ül, 

Három láng nő homlokából, zengő, mély virág 

És zokognak, elzokogják a litániát: 

 

„Én csak voltam! - Én, jaj, vagyok! -  

Én meg csak leszek! 

Leszaggattak, elültettek, fognak rossz kezek, 

Életünk az ember kedve, hanem hol van ő, 

Hol az ember? Hát hiába teremtett elő?” 

 

És az ember, szegény ember, csak lapul belül, 

Feje körül zengő szavak villáma röpül; 

No most, no most fölszáll majd az igazi ima! 

És a dráma mindig mindig csak tragédia. 

 

Jön a gond és jön az asszony, jön a gyávaság, 

Jön a kétség, jön a vágy és jön az árvaság 

S valamennyi fölsikolt és eggyé alakul: 

Magad vagy és magad maradsz magadnak 

rabul!... 

 

Világtalan angyalaink sugárlábakon 

Átugranak a világi köntörfalakon, 

Fölkapják és fölhajítják hozzánk szíveink 

S fölkapnak és eldobnak a szívünkből megint. 

 

emberi dolgokhoz (1924) 

 

És muszáj és meg kell tenni, szólni valamit, 

Ami vagyok, gyémánt, amely látóra vakit, 

Az egyetlent, ezt a soha nem látott rabot! 

S dadogok már, dadogok, de - magamban 

vagyok. 

 

Ó angyalok, segítsetek. Hol van az a fény, 

Amelyikről tudtam egyszer, hogy az az enyém, 

Amelyik majd szól helyettem. Az álom fia!... 

És a dráma mindig mindig csak tragédia. 

 

S elmegyek és másik jön és az is én vagyok: 

Elsiklanak talpam alatt sziklás századok - 

Mit akarok? s akarjak-e? Mi az az örök? 

S könnyű porban hullnak reánk az örök rögök. 

 

Tiszta gyümölcs, férges gyümölcs egy ágon 

terem 

S könnyen adják, könnyen veszik, de mi lesz 

velem?... 

Pokolbeli gonosz tenger vonagló agyunk 

S világtalan angyalaink mi magunk vagyunk. 
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Jablonczay Lenke 

 

„Bartók Ágostonné Margit lányával tárgyal a legtöbbet a Lenke sorsáról. Margitot 

megérlelte a betegség, a más fiatal lányokétól annyira eltérő élete, vele úgy lehet beszélgetni, 

mint egy öregasszonnyal. Margit festőszeme biztos: a fiatalok szeretik egymást, csak Lenke 

egyebet sem akar az élettől, csak Józsefet, Józsi meg alighanem mást is.” Szabó Magda: 

Régimódi történet (2017, 315. o) 

 

 

Ady Endre: Az én menyasszonyom (1900) 

 

Mit bánom én, ha utcasarkok rongya, 

De elkisérjen egész a síromba. 

 

Álljon előmbe izzó, forró nyárban:  

"Téged szeretlek, Te vagy, akit vártam." 

 

Legyen kirugdalt, kitagadott, céda, 

Csak a szivébe láthassak be néha. 

 

Ha vad viharban átkozódva állunk:  

Együtt roskadjon, törjön össze lábunk. 

 

Ha egy-egy órán megtelik a lelkünk:  

Üdvöt, gyönyört csak egymás ajkán leljünk. 

 

Ha ott fetrengek lenn, az utcaporba:  

Borúljon rám és óvjon átkarolva. 

 

Tisztító, szent tűz hogyha általéget:  

Szárnyaljuk együtt bé a mindenséget. 

 

Mindig csókoljon, egyformán szeressen:  

Könnyben, piszokban, szenvedésben, szennyben. 

 

Amiben minden álmom semmivé lett, 

Hozza vissza Ő: legyen Ő az Élet. 

 

Kifestett arcát angyalarcnak látom:  

A lelkem lenne: életem, halálom. 

 

Szétzúzva minden kőtáblát és láncot, 

Holtig kacagnók a nyüzsgő világot. 

 

Együtt kacagnánk végső búcsút intve, 

Meghalnánk együtt, egymást istenítve. 

 

Meghalnánk, mondván:  

„Bűn és szenny az élet, 

Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek.” 
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Petőfi Sándor: Szeptember végén (1847) 

 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 

Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 

De látod amottan a téli világot? 

Már hó takará el a bérci tetőt. 

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 

S még benne virít az egész kikelet, 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 

A tél dere már megüté fejemet. 

 

Elhull a virág, eliramlik az élet... 

Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! 

Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 

Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? 

Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 

Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 

S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 

Hogy elhagyod érte az én nevemet? 

 

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 

Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 

Én feljövök érte a síri világból 

Az éj közepén, s oda leviszem azt, 

Letörleni véle könyűimet érted, 

Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 

S e szív sebeit bekötözni, ki téged 

Még akkor is, ott is, örökre szeret! 
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Radnóti Miklós: Tétova óda (1943) 

 

Mióta készülök, hogy elmondjam neked  

szerelmem rejtett csillagrendszerét;  

egy képben csak talán, s csupán a lényeget.  

De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,  

és néha meg olyan, oly biztos és örök,  

mint kőben a megkövesült csigaház.  

A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött  

s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.  

S még mindig nem tudom elmondani neked,  

mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,  

óvó tekinteted érzem kezem felett.  

Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.  

És holnap az egészet újra kezdem,  

mert annyit érek én, amennyit ér a szó  

versemben s mert ez addig izgat engem,  

míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.  

Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, -  

mit mondjak még? a tárgyak összenéznek  

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab  

az asztalon és csöppje hull a méznek  

s mint színarany golyó ragyog a terítőn,  

s magától csendül egy üres vizespohár.  

Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,  

hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.  

Az álom hullongó sötétje meg-megérint,  

elszáll, majd visszatér a homlokodra,  

álmos szemed búcsúzva még felé mint,  

hajad kibomlik, szétterül lobogva,  

s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.  

Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,  

de benned alszom én is, nem vagy más világ,  

S idáig hallom én, hogy változik a sok  

rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. 
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Tóth Árpád: Lélektől lélekig (1923) 

 

Állok az ablak mellett éjszaka,  

S a mérhetetlen messzeségen át  

Szemembe gyűjtöm össze egy szelíd  

Távol csillag remegő sugarát.  

 

Billió mérföldekről jött e fény,  

Jött a jeges, fekete és kopár  

Terek sötétjén lankadatlanul,  

S ki tudja, mennyi ezredéve már.  

 

Egy égi üzenet, mely végre most  

Hozzám talált, s szememben célhoz ért,  

S boldogan hal meg, amíg rácsukom  

Fáradt pillám koporsófödelét.  

 

Tanultam én, hogy általszűrve a  

Tudósok finom kristályműszerén,  

Bús földünkkel s bús testemmel rokon  

Elemekről ád hírt az égi fény.  

 

Magamba zárom, véremmé iszom,  

És csöndben és tűnődve figyelem,  

Mily ős bút zokog a vérnek a fény,  

Földnek az ég, elemnek az elem?  

 

Tán fáj a csillagoknak a magány,  

A térbe szétszórt milljom árvaság?  

S hogy össze nem találunk már soha  

A jégen, éjen s messziségen át?  

 

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,  

Mint egymástól itt a földi szivek!  

A Sziriusz van tőlem távolabb  

Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?  

 

Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!  

Ó, jaj, az út lélektől lélekig!  

Küldözzük a szem csüggedt sugarát,  

S köztünk a roppant, jeges űr lakik! 
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Jablonczay Lenke 

 

„A különös történetek, amelyeket a rettegő Kislenke talált ki annak idején, mikor a Sánta, a 

sötét és a magány ellen védekezett, megmaradtak emlékezetében, ezeket meséli majd a 

lányának is, s ezekből írja évtizedekkel később Jablonczay Lenke lánya a maga 

gyerekregényeit.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 334. o) 

 

 

Szabó Magda: A fény lécei közt (1935-1967) 

 

Hintáját a holdhoz kötötte,  

belendült az alvó szobába.  

Ahogy megláttam, visszaléptem,  

ő jött felém, én egyre hátra.  

A fény lécében elbukott,  

térdre esett.  

Minden sarokhoz lehajolt,  

valamit keresett. 

 

Minden sarokhoz lehajolt.  

Én mentem hátra, egyre hátra,  

itt hagyta egyszer, erre volt,  

minden sarokhoz lehajolt,  

csak surrant, surrant a homályba. 

 

Sehol se volt. Semmi se volt.  

A fény lécében elbotolt. 

 

Sírni kezdett, mint a madár,  

ha valami torkához ér.  

Sikoltva takartam az arcom:  

megvakulok, olyan fehér.  

Csak bolygott, bolygott, hátra-vissza.  

Sikoltoztam a rémülettől.  

Hajnal jött, fényével felitta. 

 

Azóta itt jár minden éjjel,  

s minden sarokhoz lehajol.  

Leng-leng a szobában fehéren,  

hátha meglelné valahol.  

Letérdel minden zug elé.  

Két nagy szeme ragyog. Ragyog. 

 

Ha megtalálja: elviszi.  

Ha megtalálja: meghalok. 
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Jablonczay Kálmán (Iunior) 

 

„Rickl Mária végighallgatta, aztán bottal verte össze a fiát. Válaszának lényegét a harmadik 

Párka, bátyjának hű apródja őrizte meg: Rickl Mária kijelentette, egy huszonkét éves senki, aki 

percenként másba szeret, akkor sem nősülhet, ha gazdag és jó családból származó kisasszonyt 

akar elvenni, mert magának is, másnak is tragédiát idéz a fejére. Ha valaki, ő, az anyja, tudja, 

kit szült erre a bús világra, Kálmán csélcsap, nem ismeri magát, kár volna az ismeretlen, ártatlan 

lányt boldogtalanná tenni. Kálmán mint gazdálkodó? Kálmán, aki birtokot kezel? El is kezelné 

az utolsó fillérig, ugyan hogy tudná megfékezni vagy tanáccsal ellátni a tizenhat éves 

kölyöklány, legfeljebb ketten pazarolnának.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 130. o) 

 

 

Kosztolányi Dezső: Epigramma (1906) 

 

1 
 

Ó, hogy gyűlölném én a nőket,  

mert ellenem cselt cselre szőttek,  

de él egy nő, kitől baj, átok  

nem szállt reám, akit szerettem,  

aki szeret most is szünetlen:  

érette mindnek megbocsájtok  

s a vétkezőt is áldanám;  

e nő: anyám.  

  

2  
  

Nem egy szememre hányja nékem,  

hogy változik a véleményem  

s gúnyolva szól: „Te gyönge bolygó,  

te könnyű, csélcsap napraforgó.”  

Szólok: „Szapuljatok ti, hajrá.”  

Úgyis csupán a balga hajt rá,  

én azt felelem, jó bolondok,  

forgok, de csak a napra forgok. 
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Majthényi Béla ifj. 

 

„Igazán csak téged szeretett – mondta gyakran Béla testvérem, nem szomorúan, 

tárgyilagosan. – Míg meg nem születtél, addig is éreztem, hogy van valami baj, de mit fog fel 

egy olyan kis gyerek. Mikor aztán megláttalak mellette, és megláttam az arcát, ahogy rád tekint 

az ágyban, mindjárt tudtam, hogy téged várt.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 326. o) 

 

 

Varró Dániel: Kistesó (2014) 

 

„A kistesó az ordibál, 

a kistesó az hisztis, 

kaját a székből eldobál,  

és szétszedi a sínt is. 

 

A sínt azt sajnos szétszedi, 

a kistesó az rombol, 

a kistesó gonosz dzsedi, lelézerkardozom jól. 

 

A kistesó az bajt csinál, 

az felborít meg eltép, 

a kistesó az Jancsikám, 

hát hányszor mondjam el még? 

 

A kistesónak van cici, 

de fagyi nincs, csak tölcsér, 

a kistesó az még pici, 

a nagy dömperre fölfér. 

 

A kistesó a viccemen 

nevet, min más csak hajtép.  

A kistesónak sicc! De nem  

megy mégse sajnos arrébb. 

 

A kistesó a félelem, 

hogy el akarja venni! 

A kistesót, míg énvelem van, nem bánthatja 

senki. 

 

Leszek, ha éri támadás,  

háromszáz hősi hellén, 

nem tűröm el, hogy bántsa más! 

Kupáncsapom, ha kell, én. 

 

Hetvenkedő 

 

Van nekem egy autóm, képzeld el, 

nem benzinnel megy, hanem 

lézerrel! 

A legnagyobb sebessége  

hatszázhat, 

ezzel még a Räikkönen se  

packázhat!  

 

Van nekem egy robotom,  

aranyból, 

tudod, hogy tud kirakózni? 

Nagyon jól! 

Olyan gyorsan, hogy azt nem is észleled, 

kirakja a százdarabos készletet! 

 

Van nekem egy barátom,  

a Casillas, 

focista és spanyol, mer’ a  

brazil snassz. 

Tudod, hogy véd a kapuban? Egész jól. 

Rúgok neki ötöt, és csak  

négy lesz gól.” 
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Jablonczay Lenke 

 

„József még féltékeny is, pedig igazán nincs rá oka, Jan Kubelik, aki azév augusztusában 

teszi le a magyar honpolgári esküt Kovács József polgármester előtt a Városi Tanács 

jelenlétében, Széll Marianne miatt jár Debrecenbe, s Jablonczay Lenkének csak a billentyűkön 

röpdöső két kezét bámulja meg, mikor a társaság épp Szélléknél szórakozik, s a később 

világhírű hegedűművész váratlanul a szobába lépve meghallja a lányt zongorázni.” Szabó 

Magda: Régimódi történet (2017, 317. o) 

 

 

Ady Endre: Fekete zongora (1918) 

 

Bolond hangszer: sír, nyerít és búg. 

Fusson, akinek nincs bora, 

Ez a fekete zongora. 

Vak mestere tépi, cibálja, 

Ez az Élet melódiája. 

Ez a fekete zongora. 

 

Fejem zúgása, szemem könnye, 

Tornázó vágyaim tora, 

Ez mind, mind: ez a zongora. 

Boros, bolond szívemnek vére 

Kiömlik az ő ütemére. 

Ez a fekete zongora. 
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Jablonczay Lenke 

 

„Nem küzdhetek a végzetem ellen” – mondja ki magában immár harmadszor Jablonczay 

Lenke, s a két múzsa, a muzsikáé meg az irodalomé beleolvad az éjjel sötétjébe. Figyeli magát: 

fáj-e. Nem nagyon. Kineveti magát, mert eszébe jut, milyen arcot vágott Majthényi Béla, mikor 

lekapta a hálóból a koffert, és milyen tajtékos, vad és hullámos volt a tenger a viharban, és 

milyen tajtékos, vad és hullámos volt az élet, mióta csak a világra jött. „Én tulajdonképpen 

unom is a szélcsendet – gondolja Jablonczay Lenke. – Lehet, azért jutott olyan ritkán. Én a 

vihart szeretem, a hideget, a havat, a ködöt.” Szabó Magda: Régimódi történet (2017, 460. o) 

 

 

Szabó Lőrinc: Élet (1940) 

 

Érdemes lesz? érdemes volt? 

Görbe, ami egyenes volt. 

Hol van erő és szerencse? 

Mi taszít ki? Ki vezet be? 

Tőle, hozzá, benne, érte, 

nála, néki, mégse, mért ne, 

ide, onnan, ott is, itt se 

majd ha, már most, ugy is, így se, 

mindig, egyszer, érthetetlen, 

jaj, tovább, nem, az se, nem, nem, 

néha mégis, soha többé, 

véle, oda, mindörökké: 

mennyi megnyílt s elveszett ut, 

mennyi csapda, mennyi zegzug, 

halni lassan, ölni gyorsan, 

bent a szívben, kint a sorsban, 

s úgy hinni, hogy győztes - vesztes, 

eljutunk az egyeneshez: 

. 

. 

. 

érdemes volt? érdemes lesz? 
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József Attila: Ülni, állni, ölni, halni (1923) 

 

Ezt a széket odább tolni,  

vonat elé leguggolni,  

óvatosan hegyre mászni,  

zsákomat a völgybe rázni,  

vén pókomnak méhet adni,  

öregasszonyt cirógatni,  

jóízű bablevest enni,  

sár van, lábujjhegyen menni,  

kalapom a sínre tenni,  

a tavat csak megkerülni,  

fenekén ruhástul ülni,  

csengő habok közt pirulni,  

napraforgók közt virulni –  

vagy csak szépet sóhajtani,  

csak egy legyet elhajtani,  

poros könyvem letörülni, –  

tükröm közepébe köpni,  

elleneimmel békülni,  

hosszú késsel mind megölni,  

vizsgálni, a vér, hogy csordul,  

nézni, hogy egy kislány fordul –  

vagy csak így megülni veszteg –  

fölgyújtani Budapestet,  

morzsámra madarat várni,  

rossz kenyerem földhöz vágni,  

jó szeretőm megríkatni,  

kicsi húgát ölbe kapni  

s ha a világ a számadásom,  

úgy itt hagyni, sose lásson – 
 

Ó köttető, oldoztató,  

most e verset megírató,  

nevettető, zokogtató,  

életem, te választató! 

 

 


