
— Az a csaj?

Camiel elterpeszkedett a kanapén válasz előtt, lábait kinyújtotta kitolta egy túl közel 

rázó gólyapár felé. Kortyolt egyet.

— Hét? Nyolc? — Whiskytől keserű mosolyra húzta száját. — Vagy talán már megvan 

tizenkét éves? 

Bütyi megforgatta sárgára illuzionált szemeiét, és Camielék piája után nyúlt.

— Öcsém, bazmeg, téged nem lehet józanul kibírni. Csak alacsony. De… tudod róla?

Camiel hátrahúzta elhúzta az üveget egy hüvelykkel Bütyi keze elől. Átpillantott a 

táncikáló gólyákon felett, vissza a lányra. Egyébként meg ismerte, a gólyanapon az ő 

csapatjába osztották be, beszéltek három szót. Aranynak hívjátak, vagy valami efféle névvel 

áldották meg a szülei, és mintha anyagmágus lett volna.? Vagy tűz? 

Rávillant a diszkógömb fénye egy pillanatra, lilára festette fekete kabátját. A bárpultot 

támasztotta percek óta. Valamiért nNem viselt illúziósminket valamiért, innen látszott a 

fáradtság arcán. Gólyatársait figyelte unottan.

Bütyi közben kissé elhalkult sértettségében, de egy perc nem telt bele, és már 

közelebb araszolt a kanapén.

— Na, tudod róla? — suttogott, alig hallhatóan a vad zenében. Sárga szeme égett, 

kényelmetlenül közel hajolt, Camiel orrát megcsapta az olcsó dezodor szaga. Elfintorodott. 

Mit fognak szólni, mikor majd nagy ember lesz, és kikerül egy kép, ahogy amin ezzel a 

drogossal bratyizik? 

— Mit tudok? — Nem húzódott el.

— Azt mondják, Pietró csaja.

— Pietróé! — Camiel hátracsapott fejjel nevetett felfelnevetett. Bütyi centiket 

hátraugrott hátrált meglepetésében. — Hogy annak a nyomoréknak legyen csaja legyen!

— Nincsen. Barátok — szólalt meg Dave. A srác sSötét árnyékként ült mögöttük. Dave 

nem ivott. Dave nem nevetett. Dave figyelt.

Bütyi mondott valami béna viccet, aztán, mivel kifogyott a pletykákból, kifogytán végre 

lelépett megkeresni egyetlen haverját.
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Camiel kortyolt még egyet a whiskyből, elsomolyodott egy pillanatra, aztán felhajtotta 

az poharategészet.

— Hé, Dave, és akkor jár a csaj valakivel?

Dave a zsebébe túrt. Mondott valamit, de Camiel nem hallotta. Egy elhagyatott 

hangárban tartották a bulit a Ködfolyó mellett, visszhangzott az egész. 

— Hea? — kérdezett rávissza.

— Kell gumi? — ismételte meg Dave hangosabban.

Camiel felnevetett. Hátba csapta barátját, majd megindult. Gyújtott egy cigitRágyújtott, 

ahogy miközben a csaj felé törtetett a tömegben. A ritmus dübörgött a homloka mögött. 

Beletúrt szőke hajába, megigazgatta feltűrt ingujját. Imádta a fehér ingeket, ritkán járhatott 

bennük, mert ugyan ki vesz fel hétköznap fehér ingeket, de mikor felvehettemegtehette, hát 

felvette.

A csaj felé se nézett. Lenézéssel bámulta a gólyákat, de egy lenéző pillantás mögött 

sok minden lehetett.

— Ilyen félelmetes arcokkcal megértem, hogy senki nem mer felkérni. — Camiel 

nekidőlt a pultnak mellette. BelesSzívott egyeta cigibe, a füst végigkaparta torkát, a cigi vége 

felparázslott orra előtt. Beugrott a lány neve. Aurelia. Aurelia feléfordult, és bizalmatlanul 

végigmérte. Camiel lovagias mozdulattal felajánlotta a kezét. — Szerencsére megjött a te 

megmentőd. 

— Kopj le. — A lány a szemébe meredt. Kis, fáradt karikák sötétlettek szeme körül. 

Camiel állta a tekintetét. Ez gáz volt. Nem mehetett vissza Dave-hez, míg nem táncoltak 

legalább.

— Pietróra vársz? — kérdezte félig viccesen, félig csúfondárosan. Elnyomta a csikket 

a bárpulton, keze megremegett a mozdulat közben.

Aurelia elmosolyodott. Hófehér mosolya kiemelte éjfekete haját, elnyomta a karikákat, 

amiket egy normális ember leilluzionált volna. Gyönyörűvé vált a hetesből. Camiel kezdett 

ideges lenni. 

Commented [RK18]:  Jól érzed, hogy legkésőbb itt 
meg kell teremteni a helyszínt. Viszont ez még kevés, 
mert lényegében ezek információk, nem pedig leírás. 
Még nem érezzük ott magunkat a szereplők között.
Lényegében csak praktikus infókat adtál a környezetről, 
amik nagyon fontosak, hogy az olvasó el tudja 
képzelni, ki merre jár, de a leírásnak nem csak ez a 
szerepe, az atmoszférát is teremt. Ez nincs meg eddig 
sehol.



— Ami azt illeti, igen — válaszolt a lány. — És nem akarod megvárni, amíg ideér.

— Mer’? Fel fog olvasni a verseiből? — Camiel felheherészett jókedvében, és Aurelia 

arcán is ott maradt a féloldalas mosoly. — Mondd, ha szereznék egy öltönyt én is 

valahonnan gyorsba, ne adj isten letépném Pietróról, már nem koptatnál le? 

Aurelia a félmosolyhoz felhúztamost felvonta fél szemöldökét, aztán elkacagta 

magátfelkacagott.

— Tudod mit? Te akartad.

Megérintette Camiel kezét, és behúzta a táncosok közé. Camiel gyengéden arrébb 

lökött egy gólyapártnéhány gólyát, Aurelia pedig megfogta a vállát és kissé túl közel 

húzódott hozzá.   

Camiel szíve dobogott, a lány ujjai az övéi közt feküdtek. Olyan magabiztosan indított 

a zenére, ahogy csak mert. A térdük egy pillanatra összeütközött. Egy lassabbú, régebbi 

szám ment. Aurelia pár centiről nézett föl rá azzal a csúfondáros mosolyával. 

— Tudsz valamit? — kérdezte, a zenén átzene mellett tompán jöttak tűnt a hangja. — 

Valami nehezebbet? Új-röptetős?

— Vezetők, mi ez, valami bál? — mondta Camiel megjátszott rosszkedvvel, és 

megváltoztatta a lépéseit váltott. Ismerte, csak nem táncolta még. De Aurelia tanulhatta ezt 

valahol, sokkalta könnyebben mozgott nála. Baromi kecsesen, igazából. Jól nézhettek ki 

együtt. Aztán Camielnek feltűnt, hogy Aurelia egyfolytában nevet.

— Mi az? — kiáltotta átkiabálta túl a zenént.

— Borzalmasan csinálod!

Camiel pislogott, Aurelia tartása pedig egy pillanat alatt befeszesedettmegfeszült. 

— Nem úgy… — kezdte volna.

— Van egy esténk, hogy megtaníts — ütötte el a dolgot Camiel. A lány újra felnevetett, 

pedig nem is volt vicces, Camiel pedig épp válaszolt mondott volna valamit a mai csajok 

igényeiről, mikor látóterülete peremén felmagaslott felbukkant egy magas férfi. Fekete, 

tüskés haja egy fejjel Camiel fölött ért véget, szemében vörösen csillant fel a diszkógömb.
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— Hoppá — mondta Aurelia, és kibújt a tánctartásból. Vetett rá Camielre egy gyors, 

bocsánatkérő pillantást, aztán elfordult.

— Ki a… — kérdezte Camiel, de Aurelia a tüsihajúval együtt eltűnt a tömegben.

És Camiel egyedül maradt.

A táncparkett pulzált, gólyák dülöngéltek körülötte. Camielnek vValami kaparta a 

Camiel gyomrát. Ennyivel Így itt hagytáka? A srácot nem ismerte. Nem a suliba járt. És 

ellopta a csaját. Táncpartnerét, na. 

Megkereste a tekintetével Dave-et. A helyük mellett állt, egyenesen őt nézte, és állával 

az egyik mellékkijárat felé bökött. Camiel bólintott és nekiindult, párokon és cipőkön 

áttaposva.

— Hé! Vigyázz már! — kiáltott egy srác a fülébe.

— Baszd meg — válaszolt oda sem figyelve.

Kivergődött a tömegből, kiütötte kilökte az ajtót, a zsanér hangosan felnyikordult, és 

Camiel friss, párás levegőt szívhatott végre Camielbe, még ha párásat is. A Ködfolyó köde 

elért idáig éjjelente, így alig látott valamit, pedig hiába kapkodta a fejét, kereste Aureliát.

 Hideg ujjak kulcsolódtak bokájára.

— Vezetők! — üvöltött fel ijedtségébenijedten, aztán elröhögte magát. A Pietró 

tenyerelt rá véletlenül, ahogy négykézláb mászott fel a lépcsőn. Nyakkendőjét a földön 

húzta, öltönynadrágját por feddte, és Camiel lefogadta volna, hogy az ingét összehányta 

már.

— Bo-bocs... Öee! — Pietro sSzőke feje megreszketett, ahogy a lépcsőre hányt. 

Camiel borzadállyal nevetett fel, lerázta magáról a srácot, véletlenül belerúgott a kezébe, 

majd leugrott a lépcsősor végére. Mögötte kirobbant az ajtó, Dave tört ki rajta. Megragadta a 

karját.

— A srácon illúzió volt.

— Mi? Kit érdekel? Becsicskítjuk őket, aztán lépünk. Semmi durvulás. A tánc jó volt, 

csak legközelebb köszönjön el, na. — Camiel tTovább forgolódott. Mögötte a hangár, jobbra 

a gyorsvasúti síne, amögött a Ködfolyó, előre padok.; aAztán észrevett egy távoli, 



fehérbees, elmosódott fa mellett egy fekete foltot. Megindult, és a foltnak egyre inkább 

kabátformája lett a foltnak. — Ők azok.

Elsprintelte magát, ésOdasprintelt, Dave is futott mellette. Kiabált azzal a mocsok mély 

hangjával.

— Héj. Héj! HÉJ! H... — A hang Dave torkán akadt, pont mikor Camiel is meglátta. 

Aurelia mellett ott állt a tüsihajú fiú, csak kurvára nem volt tüsihajú, vagy éppen fiú. Tüskés 

haja tüskévé vált, tüskés bőrkabátja a bőrévé; szemeiét most nem a diszkógömb festette 

vörösre. Az ördög a pokolból, azzal nézett Camiel farkasszemet. Megdermedt, kijózanító 

fagy kúszott fel a tarkóján — de Aurelia hogy félhetett!.

Akár az izmát feszítené, reflexből jött a varázslat. Begyűjtött minden világosságot a 

közeléből, felészáguldottak a fények az utcából, a fények a hangárból, ő pedig a démonra 

szabadította a felgyűlt fényártmindet.

Camiel elfordult, a földön látta saját alakjának árnyékát kirajzolódni, ahogy a démon 

szeme előtt felrobbant a fény ezerszeres erővel.

Camiel nem látott. Sötét lett; kioltotta az utcai lámpákat? A démon Camiel mögött 

visított a fájdalommaltól, Camiel pedig a földre vetette magát. Szinte érezte, ahogy a démon 

karmaoki mindjárt a hátába tépnek, de csak helyette a bénító hideg kúszott fel tagjain. 

Vakon és pánikban kúszott oldalra, el Dave-től, és el Davea tűzmágiájától, ami belőle is 

szívta ki a hőt…

Egy pillanattal későbbra rá üvöltő lángnyelv vágta szét a sötétséget, Dave alakja 

feketén villódzott rajzolódott ki mögötte, aztán újra eltűnt minden. 

Camiel lihegett, kúszott, kapkodta fejét. Sehol, semmi fény. Nem látta a sötétben a 

sötét démont, sőt, ami azt illeti, semmit nem látott. Dave kiáltott valamit. Camiel túl erőset 

varázsolt pánikjában. A hangár felől csak sikítozás az jött, de fény, az nem, az onnan snem. 

Camiel Vvisszafolyjtotta a lélegzetét. Hallgatózott. A szellő megzörgette a leveleket. 

Valami lépett tőle balra. A — de a démon? Aurelia? Dave? Miért nem szólt senkial meg 

valaki?
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A szellő egyre hangosabb lettszél felerősödött, . Aa levelek egyre hangosabban 

zörögtek. Szél. Vihar. Camiel mintha hallotta volna valaki mozgását, de hogy merről?! A 

földön fetrengett, próbálta kitalálni, mi vantörtént, aztán felpattant, harcra készen.

A szél üvöltött. A fatörzsek sírtak kínjukban. Camielnekre ködpermet hullott és ágak 

tépázták az ingét, nem hallott, nem látott mást,, mindössze csak a Ködfolyó felé láttafelett a 

szürke eget a ködön túl…

A szürkeAz ég változott. Egy árnyék úszott bele hátulról. Onnan jött a szél, onnan jött 

a zúgás, és ahogy közelebb úszottért, Camiel felismerte az árnyékot. Egy katonai léghajó 

döfőorra.

A sötétből kibukkant aó léghajó ballonja alatt ai máglya, hátulról megvilágította meg a 

fekete köpenyes alakokat a hajóorron. — aAztán eltűnt a hajó az égető fényben, ahogy egy 

kattanással befelkapcsolták a fényszórót és egyenesen Camielre irányították.

— Császári Inkvizíció! Kezeket fel!

 — Persze,... Camiel hátrafelé bukdácsolt, karjával védte szemét a fénytől. Sarka 

nekiütközött valaminek, hátrabukott, eséselesett, közben kimegfordította testéult... éÉs 

Pietró halvány ragyás képe nézett szembe vele. A fiú eElkapta esés közben hideg kezével. 

— Ó, helló — nyávogott a fülébe. Camiel felsikított, és megpördült vele a világ, Pietró 

pofája sárga lámpafényben izzott, egyre közeledett a homloka; és Camielt elnyelte a 

sötétség. 

— HőŐŐ! — Hideg víz csapta arcon, erre ébredt. A szívdobogásae majd kiverte a 

bordáit. Lepillantott, meglátta saját mellkasát, zihált; rákötötték egy székre. Pietró állt előtte, 

arrébb hajította a vödröt, ami borzalmas csengésselhangos koppanással ért padlót.

Camiel körülnézett. Egy pincében volt? Fáklyák világlottak és kormozták be a levegőt, 

szürke kőfalak emelkedtek körülöttük, szürke szobrocskákkal az oszlopfőkönoszlopok 

tartották őket szürke szobrocskákkal. Egy pincében vannakvolt?

— Helló, szépfiú.
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Camiel a hang felé kapta fejét. Aurelia egy fotelben ült és békésen cigarettázott.  

— Mi ez? Hol van Dave? — megfeszítette izmait. A kötél belevágott karjaiába és 

lábáaiba. Remek! Remek. 

— Milyen szép név. Daaaaave — húzta el a szót Pietró. Camiel hunyorgott. Megőrült, 

vagy tényleg eltűntek róla a ragyák? Mindig ilyen szőke volt a haja? A szemei pedig... 

szürkéke szokottak lenni. Nem... pirosak.

— Ne, ne... — Camiel szája kinyílt, ahogyfel zihált. Aureliára kapta a szemét. Neki 

annyi, bazmeg. Mik ezek? Mit akarnak? Megölik?!

— Én is ezt mondtam! — tárta szét a karjait Pietró. Makulátlan öltönye belseje vörösen 

villant fel. — De hát nem az én hibám, ezek a kis tűzmágusok hol itt gyújtanak tüzet, hol ott 

gyújtanak tüzet..., cCsodálkoznék, ha még nem csináltak volna karácsonyfát a faszukból! 

Tudod, hogy gyűlölöm őket?

 — Camielre bámult, ajkai szétnyíltak. Éles szemfogak sejlettek föl. Az ismerős arc az 

ismeretlen jellemzőkkel mintha egy rémálmából nézett volna vissza Camielre. Egy pillanat 

alatt megbánta az összes viccet, amit Pietróval csinált, megbánta, hogy belerúgott a kezébe, 

megbánt mindent.

 — És tudod mit gyűlölök még náluk is jobban? A fénymágusokat.

Aurelia felkuncogott.

— Ne ijeszd már meg szegényt. Reszket, mint egy madárka.

Izgalmas nyitást kaptunk. Egy érdekes fantasy világban járunk, a kezdő bulihelyzet és 

az iskolás alap miatt Young Adult (vagy ha egyetemisták, inkább New Adult, de az életkorok 

nem egyértelműek nekem) regényt ígért, de nem tudom még eldönteni, hogy a fő konfliktus 

mire épül, mennyire kalandregényszerű a történet, mennyire lesz fontos szerepe a 

romantikának. Mindenesetre a nyitóhelyzetben megjelenő akció pörgős és figyelemfelkeltő, 

ez jó alap.

A részlet elején jól jelennek meg a világhoz tartozó fogalmak, szépen adagolt 

háttérinfókat kapunk. Mind az illúziósmink, mind Camiel „fohászkodása” (mármint a „vezetők” 

kiáltás), mind az, hogy különböző elemek alapján varázsolnak a szereplők jól besimul a 

szövegbe. Viszont később pont azok a háttérinfók hiányoznak, amik segítenének a részlet 



érzelmileg erősebb második felét pontosan megérteni. Sem a démonokról, sem a felbukkanó 

inkvizítorokról nem kapunk elég infót ahhoz, hogy átérezzük, mi is történik. Ráadásul azon a 

ponton maga az akció is kicsit zavarossá válik, nem világos, hogy az egyes érzetek, 

benyomások éppen kinek a varázslatához tartoznak.

A démon önmagában nem elég informatív akkor, ha nem tudjuk, hogy a varázsolni 

képes figurák a történetben kik-mik és milyen ellentét feszül közöttük és a démonok között. 

Aztán a „vezetők” felkiáltás egy vallásmentes környezetet sugall, viszont a „pokolbéli démon” 

meg kimondottak keresztény utalás, ez így együtt ellentétesnek hat, amire szintén nem 

kapunk feloldást.

A megérkező léghajó lóg a levegőben (mármint átvitt értelemben is 😊), nem tudjuk meg, 

hogy ez egy megkönnyebbülés kellene, hogy legyen, mert megmenti őket valaki, vagy még 

nagyobb baj, mert mondjuk Camielnek nem lett volna szabad varázsolnia, esetleg a 

császárság nem is Camielékhez, hanem a démonokhoz tartozik...?

Mindezek után az, hogy Camiel a szintén pirosszemű és magát illúzióval megváltoztató 

Pietrót nem tudja beazonosítani démonként (ott a kérdés, hogy „Mik ezek?”) ismét összezavar 

olvasóként, mert az eddig megkapott információkat nem lehet „használni”, nem sikerül a 

segítségükkel értelmezni a világot, amit látunk. Alapjáraton a jelenetben teljesen jogosan 

vannak bizonytalan elemek (mi lesz Camiel sorsa, bosszút fog-e rajta állni Pietro azért, mert 

gúnyolta, mit akarnak tőle, stb.), viszont az gond, ha nem tudunk a már elhelyezett alapokra 

építve értelmezni olvasóként.

Még egy szembetűnő dolog a világteremtésről: nem teljesen egyértelmű, milyen 

technikai korban járunk. A nyitás a diszkógömbbel, hangos zenével napjainkba helyezi a 

történetet, viszont a környezet ennyi alapján nem ismert városnak, hanem alternatív világnak 

tűnik, és ha ilyen, végképp fontos a technikai felszereltsége. A léghajó steampunk elemnek 

tűnik, amihez inkább az iparosodás technikai szintjét szokták kapcsolni. Jelenleg ezek az 

elemek kicsit lógnak a levegőben.

A megjelenő karakterek közül Camielből látjuk a legtöbbet, de az ő személyisége nem 

tűnik nekem egységesnek – vagy csak hiányoznak infók ahhoz, hogy annak érezzem. A nyitás 

menő, nagyszájú fiúnak mutatja a figurát, viszont egy-egy jelző, reakció már a táncjelenetnél 

kilóg (ezt mindenütt jeleztem), majd később kint a hangár mellett nagyon hamar lesz a menő 

főszereplőből elesett figura.

Itt visszautalok arra, hogy nem kapunk elegendő információt a felbukkanó 

fenyegetésekről. Ha tisztán látszik, hogy a karakternél erősebb valakik éppen az életére 

törnek, illetve hogy az első varázslatában több az ösztönös reakció a pánik miatt, mint a 

támadás (vagy megvan az infó, hogy egy démonra azonnal támadni kell, vagy hogy éppen 



még hősködik és Aureliát menti, de akkor meg túl hamar válik elesetté), akkor sokkal jobban 

összeáll a figura.

Az, hogy Camiel az utolsó jelenetben a pincében pánikba esik, már teljesen normálisan 

következik mindabból, amit megtudunk és látunk. Hiszen valakikről kiderül, hogy másnak 

mutatták magukat, elvesztette a segítségét és nyilvánvalóan fenyegetik. Ugyanakkor ott is 

erősebben át lehetne érezni a reakciót, ha meglenne minden háttérinfónk.

Ezen kívül helyenként erősebben megjelenhetnek a karakter érzelmi reakciói. Rengeteg 

dolgot ügyesen megmutatsz a szóhasználattal vagy a mozdulatokat elmondó narrációval. Az 

ösztönös reakciók, testérzetek még erre rá tudnak erősíteni, hogy az olvasó igazán közel 

érezze magához a főszereplőt és bevonódjon, érdekelje, mi történik vele.

Stilisztikai szempontból két dologra érdemes odafigyelni:

Az egyik a pontosabb szóválasztás, mondatalkotás. Sok helyen azért javítottam, hogy 

tisztább, érthetőbb, máskor pedig azért, hogy gördülékenyebb, könnyebben olvasható legyen 

a szöveg. Helyenként egy-egy kifejezés nem a legpontosabb, vagy egy-egy félmondat kicsit 

nehézkes, amin könnyíteni kellett.

Érdekes kérdés a káromkodás – erről szó esett a levélben is, ezért is térek ki rá. Az az 

izgalmas ebben a szövegben, hogy megjelenik a fantasyk egyik nagy lehetősége, a világra 

jellemző szleng vagy káromkodás (amikor Camiel nem azt mondja, hogy „istenem” vagy akár 

hogy „mi a fene”, hanem azt, hogy „vezetők”), viszont emellett a mi világunkra jellemző 

vulgáris kifejezések sokkal erőteljesebben hatnak, mint mondjuk egy sima, realista 

regényben, ahol erős érzelmi helyzetben kicsúszik a csúnya beszéd a szereplők száján.

Ilyen helyzetekben érdemes lehet a világteremtés részének tekinteni a szóalkotást is, 

és átgondolni, hogy mik azok a kifejezések, amik egyediek és hozzátartoznak az egyedi 

világhoz, viszont egyben jól érzékeltetik azt is, ha valaki vulgáris vagy káromkodik éppen. 

Ilyenkor nyilván érdekes lehet az a kérdés is, amire a világteremtés kapcsán utaltam. Ha egy 

18-19. század típusú háttérvilágot hozunk, az olvasót jobban zavarják a mai káromkodások, 

mint ha egy 20-21. századi háttérvilágot. Csakhogy a különböző elemek is kelthetnek zavaros 

benyomást, ami miatt nem reagál jól az ember egy-egy kifejezésre.

Technikai apróság: megkülönböztetjük a kötőjelet, a gondolatjelet és a hosszú 

gondolatjelet. Te hosszú gondolatjelet használtál, de a kéziratokba sima gondolatjel kell. 

Könnyen látható a különbség így:

-

–

—

Nekünk a középsőre van szükségünk, te a legalsót használod.



Összességében megvan egy érdekes, figyelemfelkeltő nyitás, ami kérdéseket vet fel. 

Ez nagyon jó. A helyzetek értelmezéséhez és a bevonódáshoz még egy kicsit több infóra és 

érzelmi reakcióra van szükségünk. A háttérvilág egységessége most kérdéses számomra, de 

igazából nagyon keveset láttam belőle, tehát lehet, hogy mindennek megvan a helye.

Köszönöm a részletet!

Róbert Katalin


