
Ahogy belépett a bejárati ajtón, megcsapta a Symphonia cigaretta keserű szaga. Már megszokta. A 

lakás része volt,. Vvisszavonhatatlanul beleült a falakba,. Bbeszívta a függöny, a bútorok. Mintha a 

könyvek gerincei is sárgák lennének, .de lLehet, hogy csak beképzelte. Egyből a nappaliba ment. 

Mindig ugyanúgy csinálta,. Sszisztematikusan haladt előre. A fotel karfáján hamutartó, tele csikkel és 

hamuval. Ki is szóródott egy részeKörülötte kiszóródva, ami nem volt feltűnő, mert a kárpit már több 

helyen lyukas volt, kiégett. Nem nyúlt hozzá. Először mindig az üvegeket szedte össze. A kanapén a 

párna mögül. Aztán kihúzta az ágyneműtartót, ott néha kettő is volt. Végül a fotelba dobált ruhák 

alatt egy. Az üvegeket újságpapírba csomagolta, hogy ne zörögjenek a szemeteszsákban, amikor viszi 

le. Kinyitotta az ablakokat, összeszedte a szemetet, kiborította a hamutartót. Benézett a hűtőbe, 

kidobta a lejárt szavatosságú szalámit. Mindent kikészített az előszobába, amit el akar tüntetni a 

lakásból. 

A konyhapulton zöldcégpucolásból maradt elfonnyadt héjak hevertek, mellette néhány mosatlan 

edény. A paprikás krumpli hidegen állt a tűzhelyen. Eszébe jutott, amikor kislányként arra tanította őt 

az anyja, hogy sok hagyma kell bele, hogy jó sűrű legyen, és a krumplit kicsi kockákra kell vágni, nem 

olyan féltéglákra, ahogy a menzán szokták. Megmutatta neki azt is, hogy főzés közben, hogyan lehet 

egyszerre mosogatni is. „Egy nőnél a konyhában legyen mindig rend!.” – ezt sokszor hallotta 

gyerekként. Elmosogatott. Miután végzett, visszament a nappaliba, hogy még utoljára körbenézzen. 

A panellakás nagyszobájának hosszabb falát végig könyvespolc borította., Aaljától a tetejéig tele 

pakolva könyvekkel. Tudta, hogy mindet kiolvasta az elmúlt évek alatt. 

Hirtelen fura, nosztalgikus érzés lett úrrá rajta. Az az ötlete támadt, hogy véletlenszerűen levesz egy 

könyvet a polcról, bármelyiket, amelyik megszólítja. Kinyitja valahol, és ahol beleolvas, azt üzenetnek 

veszi. Jelzésnek a múltból a jelenbe. Remélte, hogy pozitív üzenet lesz, és akkor azt fogja gondolni, ez 

nem lehet véletlen. Szinte gyermeki izgalom töltötte el ettől az elképzeléstől. Áll a könyvespolc előtt, 

becsukja a szemét. Olyan erősen szorítja össze a szemhéjait, hogy önkéntelenül az orrát is felhúzza 

egy kicsit. Vakon elindul a polcok menténz ablaktól a falig, kezével. Lassan halad. Végigsimítja a kezét 

a könyvek középső során. Visszasétál. Magas, nyúlánk testalkatú, szinte eléri a polcok tetejét,. 

Mmégis lábujjhegyre emelkedik, ahogy gyerekkorában is tette, amikor felülről akart levenni valamit. 

Ott is vVégighúzza ujjait a fölső soron is, kezét. Megáll az egyiknél. Eszébe jut, hogy valahol ott van A 

rémkoppantók is. Továbbhalad. Vvégül közel az ablakhoz, középtájt, megakad a keze az egyik 

könyvönen. Nem tapogatja ki, milyen vastag, csak leemeli. Felkészült arra is, ha mégis Stephen 

Kingnek lenne mondanivalója a számára. Akkor annak úgy kell lennie, gondolja. Kinyitja a szemét. 

Kicsit szédül és izgatott. Nem A rémkoppantók. Alig nyúl a könyvhöz, szinte maguktól szétválnak a 

lapok. Ott van egy fotó, háttal. Csak egy dátum van rajta, ezerkilencszáznyolcvanöt. Még nem fordítja 

meg,. Eelőbb olvasni kezd.

Commented [KK1]:  Inkább a lapok tudnak 
megsárgulni, a gerincek max. megfakulnak. 

Commented [KK2]:  A rövid mondatoknak szerepe 
lehet a feszültségkeltésben, de itt a történet elején 
inkább zavaróak, kopogóssá teszik a szöveget. 

Commented [KK3]:  Azokat nem akarja eltüntetni? 
Ha igen, akkor az előző mondat kicsit korai. 

Commented [KK4]:  Ez ugyanaz, mint a nappali? Ha 
igen, akkor nem szükséges így körbeírni. 

Commented [KK5]:  Ki? A lány tudta, hogy ő maga 
kiolvasta őket? Vagy a lány tudta, hogy az anyja, aki a 
lakásban él, k,iolvasta őket? Mert a lány már nem ott 
él, ugye? 

Commented [KK6]:  Múlt időből jelenre váltottál.

Commented [KK7]:  Ez helyes 😊

Commented [KK8]:  De kiderül, hogy nincs, ezért ez 
a vonal üresjáratnak tűnik. 

Commented [KK9]:  Kicsit körülményes lett ez a 
rész, rövidítettem. Ez csak példa, alakíthatod másképp 
is. 



Százharmincnyolcadik oldal. Apró betűk, a sorok sűrűek, nincs bekezdés. „Bogáncs nem tervez, de 

majd ha alkonyodik, úgy indul el, egy bizonyos irányban, mintha tervezte volna. Nem, arról szó se 

lehet, hogy visszaforduljon, pedig tudja, hogy mögötte száraz út van. Arra nem akar menni, de azt 

nem kérdi magától, hogy miért. Előre akar menni, mert érzi, hogy másfelé elindulni nem is lehet.” 

Rengetegszer olvasták el ezt a könyvet együtt. Rejtélyesnek gondolta, hogy került pont ez a fotó,  

hogy került bele éppen ebbe a könyvbe. A fényképen őŐ és az édesanyja egyforma batikolt pólóban 

állnak a zöld Camping bicikli mellett, amit a tizedik születésnapjára kapott. Mindketten nevetnek.

Hirtelen kulcscsörgést hall. Ijedten összecsapja a könyvet, gyors mozdulattal odavisszadobja a polcraz 

legközelebb álló sor tetejére és odalép az ablakhoz, mintha éppen be akarná csukni. Tudja jól, nem 

szereti, ha a szobájában van. 

***

A konyhában ülnek. Nem szólnak egymáshoz. A szeme sarkból nézi az anyját, ahogy bámul ki az 

ablakon. Pásztázza az arcát, a vonásait, a szomorú szemét, a ráncokat a nyakán, a lenőtt haját, ahogy 

az ősz hajszálak keményen viaskodnak a barna tincsekkel, szinte külön életet élnek. Nézi a kezét, 

elszomorítja, hogy a körmei a mások utáni mosogatástól, takarítástól letöredeztek. Tele van sebekkel. 

Nem csak a lelke. A véletlen balesetek nyomai látszódnak mindkét kézfején, karján. Sosem akart 

olyan lenni, mint ő, most mégis megállapította, mennyire hasonlítanak.

- Osztálytalálkozónk lesz. Huszonöt éves. – töri meg a csendet közömbösen az anyja.

- Nem kérdés, ott a helyed! – csúszik ki a száján, miközben ő maga sem biztos benne, hogy ezt 

komolyan gondolja.

- Jajj, hagyjál már a hülyeségeiddel! Biztos mindenki csinos, jó állása van, férje, gyerekei… -– 

folytatná, de ő közbeszól.

- Neked is van gyereked. Igaz, férjed nincs. De még lehet... – próbál vicces lenni, de egyből megbánja. 

-  Figyelj, anya!. Én vállalom, hogy leszek a menedzsered, és felkészítelek erre az estére. Mindent 

biztosítok: fodrászt, manikűröst, stylistot, a ruhákat is – hadarja, ekkor már lelkesen.

- Én nem megyek el ilyen helyekre. – jelenti ki kategorikusan az anyja, ami őt nem lepi meg.

- Ne parázz már, nem is kell elmenned! Minden én leszek egy személyben! Nézd, így felfogjuk a 

hajadat! 

Felugrik a konyhaasztal mellől, odalép az anyja mögé, az ablakpárkányon lévő befőttesgumival 

összefogja az anyja haját. Egy mozdulattal megcsavarja.

- Na. Kész is a konty!. – mondja elégedetten. -– És most divatbemutatót tartunk! Állj fel, gyere már! – 

A karjánál fogva Ppróbálja felhúzni az anyját  nőt a karjánál fogva., aki  

Az anyja csak ül, magára erőltet egy mosolyt. Llassan, kényszeredetten feláll. 

Commented [KK10]:  Kivel? Jó lenne pontosabban 
fogalmaznod. Neked egyértelműnek tűnik, de mi csak 
annyit tudunk, amennyit eddig olvastunk. 

Commented [KK11]:  Még nem fordította meg, 
honnan tudja, melyik fotó? 

Commented [KK12]:  Ki? Kinek a szobájában? Sokkal 
könnyebb lenne követni, ha a lánynak lenne neve. 

Commented [KK13]:  Ezt nehéz elképzelnem. Főleg, 
hogy a lenőtt hajban nem tincsenként változik a szín, 
hanem a hajszálak töve ősz és a többi része barna.

Commented [KK14]:  Itt elvesztettem a fonalat. 
Kinek sebes a keze? Először úgy értettem, hogy az 
anyának, de akkor miben hasonlítanak? 

Commented [KK15]:  Valahogy mind a ketten 
idősebbnek tűnnek, mint 43 és 20-22. 

Commented [KK16]:  Kicsit hirtelen jött ez az 
osztálytalálkozó. Az anya ebben a jelenetben bukkant 
fel, de eddig itt is csak nézett ki az ablakon. 
Előkészíthetnéd ezt a részt, jelezve, hogy most vele 
fog történni valami. Pl. a lány a pakolás közben 
meglátja a levelet az asztalon, de nem nyitja ki, csak itt 
derül ki, hogy mi áll benne.

Commented [KK17]:  Jó lenne, ha a lánynak lenne 
neve, mert így nehéz követni, hogy melyik „ő” kicsoda. 
És könnyebb is lenne azonosulni vele, ha nem egy 
névtelen idegen lenne. 



Ő egy pillanat alatt mögé kerül, és tolja ki a panelkonyha keskeny ajtaján, miközben hangosan 

énekelni kezdi, hogy „egy ilyen nnek a lánynak a diszkóban a helye, ahol a srácok táncra hívnak”.… 

Akkor már az anyja is megenged magának egy nevetést.  

-– Te teljesen hülye vagy! – mondja a lányának, és már nem erőltetett a mosoly az arcán. 

Megállnak a tükör előtt, a régi gyerekszobája mellett, aztán . Odahúzza a nagy, mustársárga, 

kordbársony puffot. Sszinte bepördül a szobába, kinyitja a szekrénye ajtaját és a még ott maradt 

ruháit színpadias mozdulatokkal dobálja ki. Közben, mintha megakadt volna a lemez, egyre csak 

kiabálja, hogy  - „Gyere, táncolj, gyere, táncolj még! Ne kérdezd soha senkitől, ki vagyok én.”. 

Az anyjában is felszakad valami mélyről jövő, hívatlan derültség. Engedi, hogy átjárja minden 

porcikáját az idegen érzés. Ő is énekelni kezd. Együtt üvöltik az ismerős sorokat, mintha nap, mint 

nap ezt hallgatnák, és állandó lenne a nevetés ebben az elfáradt lakásban. A levegő megváltozott 

körülöttük. Közös szorongásuk most a múlté, ha csak percekre is. Ő újra felszabadult gyerek, az anyja 

pedig megint vele lélegzik. 

***

- – Könyörgöm, vedd fel ezt a fehérneműt, anya!

-– Ne csinálj már bolondot belőlem! Ki látja, a ruha alatt milyen fehérnemű van? 

-– Nem kell látnia senkinek. Elég, ha te tudod – mondja titokzatosan, miközben sejtelmesen felhúzza 

a szemöldökét.  – Különben meg akár össze is jöhetsz valakivel…

-– Te nem vagy százas – hadakozik az anyja nevetve, majd lehajol és gyors mozdulattal felkap a 

földön szétdobált ruhák közül egy blúzt, ügyetlenül megdobja vele. 

Végül megadja magát. Felveszi a fehérneműt, az összes ruhát, amit a lánya aprólékosan 

összeválogatott.

A tükörben elégedetten nézik a végeredményt. Arra gondol, ezt a pillanatot legszívesebben magára 

tetováltatná. Ez a nő, akit évek óta megviseltnek, évek óta szinte apátiában lát élő nő, most mosollyal 

az arcán, elegánsan, csinos vászonnadrágban, barna-kék selyemblúzban, magassarkúban áll előtte és 

mosolyog. A haja befestve, a körmein diszkrét körömlakk,. Aaz arcán visszafogott smink. 

Ez a csinos, sugárzó, okos, negyvenes nő, az anyám – le sem veszi a szemét róla. Arra gondol, milyen 

jó lenne, ha eztBárcsak ki tudná mondani ezt!. Ugyanaz aDe egy megfoghatatlan erő visszatartja 

vissza most is, ahogymi az elmúlt években mindig. 

Commented [KK18]:  Ha már idézünk 😊

Commented [KK19]:  Kihúztam, mert semmi nem 
történik ezzel a puffal.

Commented [KK20]:  Itt nézőpontot váltottál. A lány 
nem tudhatja, mit érez az anyja.

Commented [KK21]:  Ki? 

Commented [KK22]:  A pillanatot? Hogyan? 

Commented [KK23]:  Ezek nem a mostani 
szépítkezés eredményei.

Commented [KK24]:  Attól, hogy megdicsérje? 
Korábban is volt csinos, csak a lány nem tudta 
kifejezni? 



Elképzeli, hogy akár ilyen is lehetne. Mindig ilyen. Hogy mennyi mindent csinálhatnának együtt. 

Csupa olyasmit, amit sosem szoktak. Mehetnének együtt koncertre. A zene közös, azt mindketten 

imádják. Sétálhatnának a Duna-parton. És amikor szembejönne egyik kollégája, örömmel 

bemutathatná nekiazt mondaná: - „Szia, örülök, hogy végre bemutathatom az anyukájátmat.” Aztán 

leülnének egy kávézó teraszára, és rendelésnél hangosan megkérdezné: „anya, te mit kérsz?” Hogy 

lássa a pincér, ez a fiatal nő az ő anyja, akit akár a testvérének is nézhetnének. 

De nem néznek. Az alkohol mostanra kikezdte az idegrendszerét, a bőrét, a jövőképét, a vágyait. Az 

idő kifolyt az ujjai között. Így telt el húsz év. Mire a gondolatai végre visszaengedtéik a valóságba, 

látja az anyja arcán gyűrűző kétségeket. Tudja jól, mi jár a fejében. Neki ugyanaz. Tényleg jó ötlet, 

hogy elmenjen egy ilyen eseményre, ahol, ha nem tud vigyázni magára, minden kiderülhet?

***

Mély és nehéz témát választottál, és az első mondattal, a kezdő lépekkel szépen megalapoztad a 
hangulatot. A cigiszag, az elrejtett üvegek, a rendetlenség jól érzékeltetik azt a terhet, amit a lány 
hordoz. Jó, hogy tesz egy kísérletet az anyja felemelésére, hogy megvillan a lehetősége a változásnak. 
Kedvesek az utalások a régi, boldog időkre, szép a vágyakozás a meghitt együttlétre. 

A végén azonban hiányérzetem támadt. Sok energiát befektetnek, jól sikerül a közös készülődés, 
aztán hirtelen mindkettőjükben megjelenik a kétség, és a történet nyitva marad. A függő vég jó ötlet 
lehet egy folytatásos regénynél, de egy novellánál fontos, hogy kerek egész legyen, elérkezzünk A-ból 
B-be. Lehet az is a mondandó, hogy már késő, minden erőfeszítés ellenére sincs változás, de akkor azt 
meg kell alapozni és a történetet le kell zárni. 

A főszereplő lányról keveset tudunk, még a nevét sem. Már a szerkesztésnél jeleztem, hogy ez 
megnehezíti a fogalmazást, mert néha nehezen követhető, hogy ki az, aki éppen cselekszik, de ez 
könnyen javítható. A nagyobb gond, hogy így nehezebb azonosulni vele, az olvasó nem vonódik be a 
történetbe, érzelmileg kevésbé érintődik meg. Amellett, hogy jó lenne egy kicsit több információ róla, 
érdemes lenne átgondolnod, hogy egy E/1-es narráció nem szolgálná-e jobban a céljaidat. A téma 
érzelmi mélysége indokolná, hogy egészen a lány fejében legyünk, átéljük a reményeit, a vágyait, az 
elkeseredését. Azzal is közelebb hozhatnád, ha több testérzetet használnál, elszorulna a torka, 
összerándulna a gyomra, stb. 

Az anya figurája még kevésbé kidolgozott.  Ügyesen leírod a külsejét, de ennél többet szinte nem 
tudunk róla, a személyisége kimerül abban, hogy depressziós és alkoholista. Ahhoz, hogy a történet 
megelevenedjen, őt is érdemes kicsit jobban megmutatni. A csúcsponton a „csinos, okos negyvenes” 
nagyon direkt, ezeket bele lehetne szőni a szövegbe már korábban is. 

Jók a párbeszédek, lényegretörőek, kifejezik a lány irányító szerepét, gördítik előre a történetet. 
Talán az anya megszólalásait érdemes egy kicsit még csiszolni, hogy ne mindig a lánya hülyeségét 
emlegesse (bár ez lehet, hogy szándékos). 

Commented [KK25]:  Kié? 

Commented [KK26]:  Megint váltottál. Eddig az 
anyjáról volt szó. 



Ahogy már írtam, az elején nagyon kifejező a környezetleírás. A további részeknél arra érdemes még 
figyelned, hogy minél több érzékszervet használj, legyenek színek, hangok, illatok. A barna tincseken, 
a selyemblúzon és a mustársárga puffon kívül nem látunk színeket, nem érzünk más szagot, csak a 
cigiét. (Pedig egy parfüm jól jönne még az anyának 😊).  

A szöveg helyenként (főleg az elején) túlírt, sokkal egyszerűbben és célratörőbben meg lehet 
fogalmazni például azt, hogy a lány találomra levesz egy könyvet a polcról. Amikor mindkét szereplő 
jelen van, akkor nehezíti a megértést a korábban jelzett probléma a névtelenséggel. Arra is érdemes 
odafigyelned, hogy egy szöveg akkor jól olvasható, pörgős, ha a hosszabb-rövidebb mondatok 
váltakoznak; a rövidebbek célja a feszültség növelése, de jó, ha nincs belőlük túl sok, mert akkor 
inkább széttördelik a szöveget. Légy következetes a nézőpont (előfordult, hogy hirtelen átugrottunk 
az anya fejébe) és az igeidő kezelésében!

Összességében jó, érzelmeket megérintő témát választottál, kifejező a jelenet is az osztálytalálkozóra 
való készüléssel. Érdemes a karaktereket mélyítened és közelebb hoznod az olvasóhoz, a leírásokat 
színesítened több érzékszerv használatával, és mindenképpen kell egy ütős lezárás!

Köszönöm, hogy olvashattam az írásod és további jó novellázást kívánok!

Korom Kata


