
Eleinte nyugodtan keverem a lapokat. Várom a sugallatot, a választ a kérdésemre. Kettéválasztom 

a paklit, ésmajd egymásba tolom a két félt, majdés aprót fújok rá. Ismét keverni kezdem, de egyre 

gyorsabban, és közben fohászkodom az útmutatásért. egyre türelmetlenebbül. Csak egy apró jelet 

kérek, egy csöppnyirövid magyarázatot, hogy mégis miért van ez az érzés a torkomban és a 

gyomromban. Miért vannak mindenütt gombócok, apró kövek, amelyek lépésenként máshova 

esnek.

Dühösen dobálom a kártyákat, és már éppen feladnám, amikor hirtelenjében kettő is kirepül. 

Nekivetődnek a falnak, és halkan puffanva a földre érkeznek, elterülnek előttem.

A torony.

A botok apródja.

Minden le fog omlani körülöttem, hogy aztán újraépülhessen. A kérdés, hogy mégis ki lesz az 

apród, aki lángra gyújt majd.

Félreteszem a paklit, elfújom a gyertyát, és ismét felkapcsolom a lámpám, majd perceken át 

tanácstalanul állok a szekrényem előtt.

A vénasszonyok nyara hűvös, libabőrös reggeleket hozott tikkasztó délutánokkal. Vékony 

sálakat, amiket borzol a hajnali szél, és átizzadt pólókat, amik ránk tapadnak hazafele. A 

szokásosnál hidegebbhidegebbnek ígérkező szeptember biztatására már mind elpakoltuk a nyári 

gönceinket csak azért, hogy egyetlen hét kedvéért ismét helyet csináljunk nekik a szekrényünkben. 

Próbálok logikusan gondolkozni. Az éjszakák már októberiek, és a tó mellett mindig jobban fúj a 

szél, mint a városban. Bár az egyik oldalról fák védik a környéket, de a másik fele pusztaság, ahol 

nyugodtan futkároznak az ördögszekerek. Végül a hiúságomból lejjebb adva egyszerű bordó garbót 

Commented [SK1]:  Jó kezdőmondat. Szépen előrevetíti a 
várható feszültséget. Viszont ezt a feszültséget fontos lenne 
fel is építeni, amíg eljutunk a kártyák kiválasztásáig. 

Commented [SK2]:   Itt mutatok egy példát arra, hogyan 
tudjuk a tempót és a feszültséget fokozni. Ez csak 
szemléltetés, természetesen másképp is megoldható.

Commented [SK3]:  Mivel a következő mondatban 
megfogalmazza magát a „fohászt”, nem szükséges ezt külön 
kiemelni, gondolatismétlésnek hat.

Commented [SK4]:  Milyen érzés? E/1-es nézőpontban 
vagyunk, amit a szereplő tud, azt elvileg az olvasónak is 
tudnia kell. Ez a fajta információvisszatartás egy regény 
elején nem szerencsés.

Commented [SK5]:  Nem értelmezhető a mondat. A 
későbbiekben is vannak ilyen zavarosan megfogalmazott 
utalások, ezekre az értékelésben még kitérek.

Commented [SK6]:   Érdemes lenne a kártyák felfedése 
után rövid képi leírást adni róluk, hadd lássa az olvasó is. És 
csak ezután felfejteni a jelentésüket.

Commented [SK7]:  A mondat a várható bonyodalomra 
való utalásnak tűnik, de egyáltalán nem ültet el izgalmat az 
olvasóban. Ez egy jó horog lehetne erre a célra, viszont 
ehhez kellenek a karakter érzései, benyomásai a jóslattal 
kapcsolatban. És egy kis sejtelmesség.

Commented [SK8]:  Olyan, mintha itt újra indulna a 
regény. Ez nagyon nem szerencsés, hiszen éppen egy 
izgalmas jóslásban voltunk, elvileg tele kérdésekkel és 
feszültséggel, ami hirtelen eltűnik.

Commented [SK9]:  Mivel a lényeg, hogy most este hideg 
lesz, irreleváns az, hogy amúgy mostanában napközben 
meleg van. Hangulatos kép, de inkább arra kellene 
koncentrálni, hogy a két részt hogyan lehet logikusan 
összekötni. Például a karakter ideges lesz a jóslás 
eredményétől, de már nincs ideje töprengeni rajta, mert 
elkésik a találkozóról.



húzok, és arra veszem rá a farmerdzsekimet. Nincs dekoltázs, smink is alig. Nem a srácok kedvéért 

megyek ma, hanem látnom kell, ki az új lány.

Betti unokatestvére ideköltözött, és hétfőn kezd az iskolában, Betti pedig megkért minket, hogy 

menjünk ma le a tóhoz megismerkedni Olíviával. Állítólag problémás lány hanyag szülőkkel, de ennél 

többet nem tudunk róla. A közösségi oldalai mind privátak, a profilképén háttal áll, így még azzal sem 

vagyunk tisztában, hogy néz ki.

Szandi csengetése pont akkor hangzik fel, mikor beteszem a fülbevalómat, és mire leérnékleérek, 

már apával cseveg. Apa imádja Szandit, mármint aperszea maga legális, atyai módján. Kiskorom óta 

a legjobb barátnőm, együtt cseperedtünk nőttünk fel a hátsó udvaronudvarunkon, apa pedig nem 

győzött ránk szólni a nyári kánikulában, győzte hajtogatni, hogy igyunk már egy kis limonádét a 

nyári kánikulában,  a nagy rohangálások közepette.

– Na, mondd csak, milyen fiú ez a te Andorod. A lányom Veronika szerint fülig szerelmes beléd.

– Jaj, Tamás, már nem is járok vele. Kicsit unalmas srác.

– Hát, a mi Szandikánknak nem is lehet jó akárki, nem igaz? – kacsint apa, én pedig a 

szemeimetszememet forgatom. Szandi azt is mondhatná apának, hogy minden este más sráccal megy 

haza, és apa azt is helyeselnéelnézné neki.

Végignézek a barátnőmön, aki velem ellentétben nem fél a hidegtől. Mindig szoknyában vagy 

ruhákban jár, mint a sorozatokban a tinilányok. A turikból beszerzett cuccai szinte kiesnek a 

szekrényéből, de tény, hogypedig ő tényleg csak akkor hoz el egy darabot, ha azzal tökéletesen 

elégedett.

– Indulhatunk? – húzom a lábamra a bakancsomat.

Commented [SK10]:  Ez egy elég erős mondat, több 
mindent is állít. Az egyik, hogy sokszor a fiúk kedvéért 
megy. A másik, hogy látnia KELL a lányt. Ezzel azt az 
érzést kelted, mintha valamiért tartania kéne ettől a lánytól, 
valamiért le kell csekkolnia, tehát alapvetően negatív 
felhangot társít az újonc érkezéséhez. A következő 
bekezdésből kiderül, hogy egyébként nagyon sok mindent 
tud már róla, például a nevét is. Összefoglalva, igazából azért 
megy, mert a barátnője szeretné, ha még iskolán kívül 
megismernék a rokonát, hogy segítse a beilleszkedést. 
Viszont ebbe miért ne férne bele az, hogy kicsit fiúzik is? 
Főleg, ha alapvetően ezért jár a társaságba.

Commented [SK11]:  Hangulatos kép a barátságukról, 
viszont érdemes lenne kicsit egyszerűbben megfogalmazni, 
erre mutatok példát, de egy kicsit rövidíteni is lehetne, hogy 
ne térjünk el nagyon a tárgytól, a várt találkozástól. 

Commented [SK12]:  Nem életszerű, hogy az apa a lánya 
barátnőjének „lányom”-ként hivatkozzon a lányra. Ez egy jó 
hely akár arra, hogy bevezessük a karakter nevét.

Commented [SK13]:  Ők már nem tinik? Biztos, hogy ez 
igaz sztereotípia? Olyan hatása van, mintha idősebb lány 
tekintene vissza, kissé leereszkedő hangsúllyal a 
tinilányokra.



– Kislányom! – szól rám apa, és várakozón bámul.

– Se drogok, se cigi, se alkohol, se szex – sorolom unottan. Egyelőre beéri azzal, hogy 

kettőt tényleg be is szoktam tartani.

– Szandi, vigyázz a kicsikémrekislányomra, kérlek! – esdekel apa a barátnőmnek, én pedig 

hangosan felhorkantok. Szandi vigyázzon rám? Na, ne vicceljünk már.Jó vicc!

– Én minden tőlem telhetőt megteszek! – ígéri kiskutya-tekintettel és imádkozásra kulcsolt 

kezekkel a barátnőm, mielőtt elrángatom.

– Nem hiszem el, hogy kettőnk közül téged tart szentnek – dohogom. – És mindez miért? 

– Mert én jobban bujkálok a tanárok elől, mint te.

– Mert gyáva vagy és elrohantál! Én meg ott maradtam egyedül a hülye csikkekkel! 

– Na, ne legyél ilyen, tudod, hogy a szüleim nem tűrték volna el azt a balhét tőlem – mondja, és 

persze, igaza van. Apa csalódott volt, mikor dohányzáson kaptak, de pár fejmosáson meg az állandó 

figyelménnéhány alaposfejmosáson kívül nem lett következménye. 

Szandi szülei viszont mindketten orvosok, abból a fajtából, akik csak ünnepekkor isznak, soha 

egy slukkot sem szívtak, és úgy rohannak el a Nutella előtt a boltban, mintha már a látványától 

elhízhatnának. Szegény Szandi számára a kirándulásokonnasi mindig más nassolnivalóján élt, mert 

ő csak magvakat és gyümölcsöket kapottjelentett, ami ugyan finom, de legyünk őszinték:azért évente 

legalább egyszer mindenki megérdemelné, hogy valami kevésbé táplálót egyen, nem?.

– Az a szerencséd, hogy apa mindkettőnkkel elnéző – felelem, miközben lefordulunk a földes 

útra. A város szélén lakunk, ésa mi házunktól nem messze tőlünk van a találkozóhely, ahonnan együtt 

megyünk ki általábanszoktunk kimenni a tóhoz. Már látom is a három platós autót, amikkel a fiúk 

Commented [SK14]:  Azért húztam ki, mert 
indokolatlanul hosszú ez a jelenet. Az olvasó a találkozóra 
kíváncsi és Olíviára. Meg a szóba hozott fiúkra. (És a 
jóslásra lenne, de arról teljesen lekerült a fókusz mostanra.)

Commented [SK15]:  Ha maradna húzva a részlet, akkor 
ide kell az alany.

Commented [SK16]:  Azt hinnénk, Szandi szüleinek az 
iskolai kihágással lett volna bajuk, hogy elvárják a lányuktól, 
hogy igazi jó kislány legyen, de kiderül később, hogy 
igazából „egészségmániások”, és így maga a dohányzással 
lett volna bajuk. Célszerűbb lenne egyértelműbben 
fogalmazni. Például Szandi válaszában össze lehetne foglalni 
egy szarkasztikus megjegyzéssel akár, hogy a szülei kínosan 
ügyelnek az egészséges dolgokra.

Commented [SK17]:  Ha csak a képeket olvasnám, 
fitneszguruk, vagy táplálkozási tanácsadók jutnának előbb 
eszembe.

Commented [SK18]:  Itt kicsit tömöríteni kellene, 
ugyanúgy az a gond, hogy elkalandozunk a tárgytól, mint 
korábban.



jöttek. Tavaly még biciklivel kellett kitekernünk, ami az éjszakai hidegben, néha részegen igencsak 

kalandos volt. Amióta néhány embernek van jogosítványa, meglehetősen egyszerűbb a dolog, bár 

vannak olyanok, akik mögé nem mászom fel hazafele, mert néhányan nem mindenki vesziveszik 

komolyan, hogy ne igyon. És persze,igyanak. Noha ez csak egy elhagyatott földes út, de sosem lehet 

tudni. Inkább hazasétálok pár másik barátommal, minthogy részeg sofőr mögé üljek.

– Sziasztok! – ölel át egyből Marci, mikor megérkezünkodaérünk. Felmászik a platóra, és segít 

nekünk is. Mi érkezhettünk utolsónak, mert már rengetegen állunk itt fent, és keresni kezdem Bettit az 

unokatestvérével. Marci leugrik, hogy a volán mögé üljön, én pedig körbejáratom a tekintetem. A 

mögöttünk álló kocsin mintha meglebbenne a szürkületben Betti szőke haja, de hirtelen elindulunk, és 

kénytelen vagyok kapaszkodni nézelődés helyett. 

Örülök, hogy melegebben öltözteminkább a tervezettnélmelegebb ruhák mellett döntöttem, 

mert a menetszélben már most kifejezetten hűvös van, pedig nem olyan rég bukott alá teljesen a nap. 

Érzem, hogy az arcom kipirosodik a levegő csípősségétőlcsípős levegőtől, mellettem 

SzandiSzandinak a kreol bőrével nem panaszkodhatbőre  miatt bezzeg nincs ilyen 

problémáraproblémája. 

– Roni, nézd! – ragadja meg a vállam Szandi, és balra fordít. A mező távolabbi sarkába mutat, 

ahol pár őzikeőz ugrándozik az erdő irányába. Kecsesen szökellnek be a rengetegbe, miközben mi ismét 

belemegyünk ugyanabba gödörbe, amelyikbe mindig, és a három autón kánonban hangzanak fel a 

kiáltások. 

– Marci, ne már, tudjuk, hogy simán kikerülhetnéd – csapok a kocsi tetejére, mert bár a hangomat 

valószínűleg nem hallja, a tenyeremet viszont igen, és tudom, hogy tudja, mire gondolok. Egyszer csak 

Commented [SK19]:  Több szempontból is problémás ez a 
mondat. Egyrészt nyakatekert, másrészt logikailag se tiszta, 
hiszen most is szürkületben vannak és józanul, az éjszaka is 
részegen az hazafelé tekerésnél fordulhatott elő, kifelé nem 
nagyon.

Commented [K20]:  Ez is elég nyakatekert, túl sok a 
tagadó forma, érdemes lenne egyszerűbben megfogalmazni. 
Mutatok egy variációt, de inkább az egész egységet át 
kellene gondolni.

Commented [K21]:  Ez a bekezdés a leírás hiánya miatt 
több kérdést is felvet. Hogy állnak az autók? Miért nem néz 
körbe, mikor megérkezik? Ha ez a kocsi áll leghátul, akkor 
miért ők mennek aztán elől? Mi az a rengeteg? Kb. hányan 
vannak? Hányan férnek el egy ilyen platón? Ha már tele a 
plató, miért mászik fel Marci csak azért, hogy segítsen, miért 
nem segít valaki más nekik fentről? Marci meg esetleg 
lentről? 

Commented [SK22]:  Azt nem igazán érezzük, ha 
kipirosodik az arcunk, így ez kiugrik a nézőpontból. Itt arról 
lehet szó, hogy csípi az arcát a hideg, aminek lehet 
következménye az arcpír. Például, Szandinak kreol a bőre, 
azért nem pirosodik annyira, de attól még a csípős, hideg 
levegőt ő is érzi.

Commented [K23]:  Nem igazán illenek ide az őzikék. 
Valahogy másképp kellene rátérni a zökkenésre, ami a fiú és 
a lány kapcsolatának az ábrázolásában fontos.

Commented [SK24]:  Miért mindegyik? Ez a közös vicc, 
hogy mindig belemennek? Ha igen, miért szidja le Marcit? 
Ha csak Marci ilyen vicces, akkor a többi autó nem érthető. 
Esetleg meg lehet a sorrendet variálni, hogy „Marci példáját 
követik”, vagy ilyesmi.



leereszti az ablakot, kidugja rajta a bal karját és bemutat nekem. – Én is szeretlek! – ordítom gúnyosan, 

és hallom a nevetését.

Bár Marci is mindig belemegy a gödörbe, de egyébként nagyon simulékonyanbiztonságosan 

vezet, ezért is jövök általában vele, ha beáldozza magát, és nem iszik.. Utolsóként mászok le a 

platóról, félúton derékon ragad és leemel. 

Nem igazán tudom, mi van köztünk. Barátok vagyunk, de néha úgy viselkedik, mintha többet 

jelentenék számára. Ennek ellenére nyíltan sosem mozdulttörtént még rámköztünk semmi, vannak 

néha barátnői, néha nekem is van valakim, aztán – ahogy hetedik óta ezerszer – végül egymás mellett 

kötünk ki. Mint egy kimondatlan eskü, olyan ez közöttünk, és néha félek, hogy melyikünk fogja 

előbb megszegni.

Csak egy pillanattal hagyja tovább a tenyerét a derekamon, csak egy centivel húz közelebb 

magához, mint kellene, és csak az egy kicsit bámul szúrósabban a többi srácra, mint ahogy az 

szokás.baráttól normális lenne. Megpaskolom a vállát, aztán ellépek mellőle, mert azért a 

tulajdonának mégse tekintsen.. Szandi felé veszem az irányt, aki a tömeg elején sétál, legalábbis a 

hangját onnan hallom. 

– Jaj, Via, imádni fogodfogsz itt! Mindenki olyan kedves, vicces, semmi dráma, soha nem 

történik semmi, mindenki ismertismer mindenkit, mindenki smárolt már mindenkivel, ez a világ 

legunalmasabb kisvárosa, amit valaha láttál – panaszkodik.

– A smárolós rész csak Szandira igaz, hogy egészen pontosak legyünk – szólok közbe, mikor 

sikerül felzárkóznom hozzájuk.

Commented [K25]:  Egy utazás jó alkalom, hogy a 
szereplőnk gondolatain keresztül röviden felzárkóztassuk az 
információadagolást.

Commented [SK26]:  Ugyanaz a kérdés, mint korábban. 
Ki megy akkor bele a gödörbe és miért? 

Commented [SK27]:  Utolsóként mászott fel, akkor itt 
valami helycsere történhetett. Ha sokan vannak a platón, 
akkor ez felesleges bonyolításnak tűnik, ezek szerint 
keresztül-kasul mászkálnak egymáson.

Commented [K28]:  És Veronika? Rá milyen hatással 
van? Ha fontos a kettejük közötti kapcsolat, akkor érdemes 
már az első pillanatban, amikor meglátjuk Marcit, reagálni 
rá, tudnunk kell, hogy Veronika mit érez, amikor ránéz, 
hozzáér, stb.

Commented [SK29]:  Ez is egy olyan homályosan 
megfogalmazott utalás volt, mint a korábbi, ráadásul olyan, 
mintha már zárná a gondolatot a narráció, de a következő 
bekezdésben folytatódik a jelenet. Ezért húztam ki.

Commented [RK30]:  Miért kell szúrósan rájuk nézni? Ha 
ez egy összeszokott társaság, akkor valószínűleg mindenki 
tisztában van, a kettejük között feszülő „húzd meg-ereszd 
meg” játékkal.

Commented [SK31]:  Ez nem túl romantikus, inkább 
lekezelő gesztus.

Commented [K32]:  Még mindig nem látjuk, mi az, hogy 
tömeg. Hol vagyunk? Erdőben? Úton? Miért kellett megállni 
a kocsikkal? Hol a tó? Mit fognak itt csinálni?

Commented [K33]:  Ez iróniának hat a Szandi szájából, 
összezavarodik az olvasó.

Commented [K34]:  Kik az ők? Nyilván az egyik Via, de 
mi nem látjuk. Pedig Veronikának kéne őt látni, amikor már 
ott van mögöttük.



– Miért kell nekedcikizel mindig ekézned engem, ha? – bök oldalba Szandi, de közben nevet. – 

Nos, Via, ő itt a mi Ronink.

– Olívia – nyújtja felém a kezét, valahogy különösen felnőttesnek hat tőle a mozdulat.

– Veronika – mutatkozom be, és kicsit jobban megnézem magamnak. Nálam kicsit magasabb, és 

feltűnően vékony lány. A haja fekete, látszik, hogy festeti, érdekelne, milyen lehet az eredeti színe. 

Majdnemmajdnem a derekáig ér, szögegyenes, a frufruja pedig az átlagnál rövidebb, divatos fazon. A 

színe fekete, de szinte biztos vagyok benne hogy festeti. Vajon milyen lehet az eredeti színe? . A bőre 

sápadt, porcelán-szerűporcelánszerű, a szeme világoskék, csak egy árnyalattal sötétebb annál, amit már 

ijesztőnek gondolnék. Tusvonal fut a szemhéján, a szája sötét bordó színben játszik, a jobb 

orrlyukábanorrcimpájában pedig fekete piercing van. A ruhája is csupa fekete: bakancs, szűk, magas 

derekú farmer, valamilyen csipkés-hálós body, és bomberdzseki. A nyakában vékony, ezüst nyaklánc 

lóg, közepén egy medállal, amin egy apró méhecske van. Egészen aranyos. 

A szemünk összetalálkozik, mikor végignézünk egymáson, és kínosan elmosolyodunk.

– Édes a nyakláncod – mondom gyorsan, hogy elillanjonoldjam a pillanat 

kellemetlenségepillanatnyi kínos csendet.

– Köszi – nyúl oda mosolyogva.

– Roni, segítesz gallyakat szedni? – lép mellénk Marci, és ismét átkarolja a vállamat.

– Majd mi megcsináljuk – ajánlkozik Via, magára és rám mutogatva. Meglepve nézek rárá, de 

nem szólok semmit, Marcellből pedig kiszakad egy félig csalódott sóhaj.

– Hát, akkor köszönöm – mondja végül lemondóan, és visszamegy a fiúkhoz.

Commented [K35]:  Miért? Meg kellene mutatni a 
mozdulatot, nem csak beszélni róla.

Commented [K36]:  Ez alapvetően nem zavaró itt, viszont 
jelen esetben, mivel mi még nem láttunk semmit a lányból, 
furcsának hat. Ez megoldódna, ha korábban Veronika 
megosztaná velünk, amit ő amúgy is lát, egy termetet, egy 
hajszínt, stb.-t.

Commented [SK37]:  A méhecske, vagy maga a lány 
aranyos?

Commented [K38]:  Azért a leírtak egy elég alapos 
megbámulást feltételeznek. Ezért is lehet jobb kicsit 
megbontani az infóblokkot, és az elemekből néhányat már 
korábban elhinteni.

Commented [SK39]:  Az olvasó is meglepődhet, hiszen 
nem túl életszerű a szituáció. Azt hinnénk, Viának van 
valami konkrét oka erre, de ez később nem úgy tűnik, nem 
kezdeményez beszélgetést.



Via teljes természetességgel ragadja megmegragadja a kezem, és húz magával húz az erdő 

felé. Hátrafordulva még látom Szandi és Betti enyhén csodálkozó arcát, de végül visszafordulok és azt 

figyelem, ahogy Via éjfekete haján megcsillan a hold fénye a sötétben. Ha nem fogná a kezem, 

elveszteném szem elől a csupa fekete ruhájában. 

A telefonjainkkal világítva járkálunk a fák között és keresgélünk. Néha, amikor túl 

közelAmikor Via közelébe kerülök Viához, mintha mormolni hallanám, mintha egy dalt énekelne, 

csak a dallam nélkül. Viszont egyszer a háta mögé kerülök, és nem. Nem veszi észre, hogy 

közeledem.a háta mögé kerültem. Ekkor jövök rá, hogy nagyon halkan, szinte már magában beszél. 

Próbálok nem úgy tenni, mint aki kihallgatjaMintha egy dalt énekelne, csak a dallam nélkül. Nem 

akarom, hogy azt higgye, kihallgatom, úgyhogy rálépek egy aprócska faágra, hogy jelezzem, itt 

vagyok.. Ugrik egyet ijedtében, és meglepetten néz hátra.

– Bocsi, nem akartalak megijeszteni – mondom halkan.

– Semmi gond, csak… Néha magamban beszélek. Tudom, hogy furcsa.

– Szerintem mindenki szokott magában beszélni – nyugtatom meg. – Mit mondtál?

– Hát, csak úgy mindenfélét. Össze-vissza – habogja.

– Pedig nem úgy tűnt.

– Bolondnak fogsz tartani.

– Talán.

– Oké, a fákhoz beszéltem. Meg a földhöz, meg a fűhöz.  A természethez, úgy összességében – 

vallja be.

– Miért? – a hangom őszinte érdeklődésről tanúskodik, és látom, hogy ennek hallatára ő is 

nyugodtabbá válik.

Commented [K40]:  Betti hol volt eddig? Szandi is eltűnik 
a jelenetben, pedig olyan személyiségnek tűnik, akit nem 
lehet csak úgy kizárni egy beszélgetésből.

Commented [K41]:  Ha van holdfény, akkor annyira 
mégsem lehet sötét.

Commented [K42]:  Nehéz ezt az egész jelenetet 
elképzelni. Miért rángatja magával Via? Illetve még arról se 
volt szó, mihez kell a fa, csupán tippelhetünk arra, hogy talán 
tábortűzhöz.

Commented [SK43]:  Ez a részlet kicsit darabos, és 
mintha ismételné önmagát a narráció. Ennek a kibogozására 
mutatok egy példát, de az egész bekezdést kéne logikailag 
átgondolni.

Commented [K44]:  Eddig nem tűnt olyan habogós 
típusnak.

Commented [K45]:  Honnan tudja, ha nem értett belőle 
semmi? Át kéne gondolni onnantól, hogy el kezdi hallani Via 
motyogását, pontosan mit hall, milyennek hallja, miért kelni 
fel a kíváncsiságát? Valójában kevesen kérdeznénk rá egy 
idegennél, hogy mit mondogat magában, inkább jótékonyan 
nem vennénk tudomást a furcsaságáról.

Commented [SK46]:  Szintén szokatlan, hogy egy ilyen 
titoknak tűnő dolgot csak úgy ki mer mondani egy 
idegennek.

Commented [SK47]:  Miből látjuk, hogy nyugodtabb lett? 
Mutassuk meg! Leereszti a vállát, ellazul az arca, 
elmosolyodik stb. Olyan dolgok kellenek, amik érzékletesek, 
és Veronika számára láthatóak, hogy a nézőpontban 
maradjunk.



– Ez csak ilyen boszorkányboszorkányos dolog. Szeretek együtt élni a természettel.

– Ja, én jósolni szoktam tarot kártyából – vetem oda hanyagul, kíváncsian várom a válaszát.

– Komolyan? Ez nagyon király – lelkesedik egyből. A telefon fényében sápadt arcán a mosoly, 

mint egy elterültelterülő félhold, tűnik fel. – Jósolnál majd egyszer nekem is?

– Persze, szívesen. Én is érdeklődöm a boszorkányság iránt, meg szeretném. Szeretném 

szélesíteni a tudásomat, csak egyedül valahogy sosem vágtam bele a jósláson kívül. Márnem olyan 

egyszerű. Még a tarot, meg az angyalkártya is elég nehéz volt eleinte. Most már 

könnyebbenösztönösebben megy. Ösztönösebben.

– Nem kis fába vágtad a fejszédet, az biztos. Na, ha már fáról beszélünkApropó fa, elég lesz 

ennyi? – kérdezi, miközben még négy gallyat a kupacra hajít.

– Bőven. Vigyük vissza – felkapom a felét, és elindulok. A sötétben kell visszatalálnunk, mert a 

telefont nem tudjuk a gallyakkal együtt tartani, de szerencsére már lehullott a levelek egy része, így 

nincsen teljes sötétség.hold valamennyi világosságot ad. – Ma telihold van? – kérdezem az égboltot 

bámulvaégboltra pillantva.

– Igen, idén októberben két telihold vanlesz, a mai az egyik.

– És szoktál ilyenkor valami különlegeset csinálni?

-– Rituáléra gondolsz?

– Talán.

– Igen. Mindig teszek ki vizet, hogy feltöltődjön. az energiájával. Szoktam telihold jógát csinálni, 

és általában néha valamilyen hálaadó ceremóniát is, megés szeretek bűbájokat is végezni. Nem sok ez 

egy kicsit neked? Hogy erről beszélek?

Commented [SK48]:  Érezzük talán, hogy itt valami 
fontosról van szó, de nem látjuk a lányokat, mi jár a 
karakterünk fejében, mit lát a társán? Biztos, van valami 
gondolata.



– Dehogy. Én kérdeztem. Szerintem érdekes. 

– Akkor jó.

– De a többiek nem biztos, hogy nem fognak szívatni érte megértenék– figyelmeztetem. – 

Szerintem ne reklámozd. Én nem mondom el nekik, ha nem akarod.

– Rendben, legyen a mi titkunk – mosolyog rám, én pedig kacsintok, bár nem biztos, hogy látja.

Az olvasottak alapján egy YA regényre számítanék, a szereplők kora 17-18 év körül lehet. Egy 

YA korosztálynak szóló regényben különösen fontosak a karakterek és a közöttük lévő interakciók, 

évődések, viccelődések. Ez néhol megvan, sőt, jól is működik, viszont feltűnően kevés a párbeszéd 

ahhoz képest, hogy egy nagy társaságról van szó és sok névvel találkozunk.

A regény erős képpel indul, a kártyák keverése és a várakozás kellő feszültséget teremthetne már 

a regény legelején, azonban a fokozatos építkezés elmarad, így a végeredmény sem olyan hatásos. 

Ennél nagyobb baj az, hogy a jóslás miértje és eredménye mint horog, tehát egy olyan elem, ami 

bevonhatja az olvasót a regénybe, ami tovább hajtja az olvasásban, nagyon hamar háttérbe szorul, a 

főszereplőnk sem foglalkozik vele a továbbiakban. Így a kezdetben izgalmasnak ígérkező szál elsikkad. 

Fentebb is jeleztem, hogy egy ponton, mintha újraindulna a regény, teljesen más írói ígérettel: 

egy vagány baráti társaság kerül a középpontba, és egy új érkező. Sokáig szó sincs mágiáról vagy 

jóslásról. Ez megzavarja az olvasót, nem értjük, mire volt jó akkor a kezdő jelenet, ráadásul a baljós 

jóslat Veronikának később sem fordul meg a gondolatai között. Az ilyen fokú csúszkálás a fókuszban 

nem szerencsés, összezavarja az olvasót, kizökkenti az olvasásból.

A részlet végén, amikor ismét szóba kerül a jóslás, már boszorkányságról is szó van, viszont nem 

egyértelmű, hogy a regény világa hogyan viszonyul a mágia létezéséhez. A lányok simán felfedik 

egymás előtt a titkaikat, mintha mi sem lenne természetesebb, mint kisebb bűbájokat végezni. Veronika 

viszont azt mondja, hogy a többiek kinevetnék érte őket. Ezt fontos lenne rendbe tenni. Elismerten 

létezik ebben a világban mágia, csak ciki használni? Vagy egy teljesen realisztikus történetről beszélünk, 

ahol csak a tinilányok fantáziájában létezik a boszorkányság? Vagy alapvetően realista világ, ahol a 

lányok felfedezik, hogy különleges képességük van, tudnak varázsolni? 

Sajnos gond az, hogy ha az első öt oldalban nem tudunk felfedezni egy körülbelüli írói ígéretet, 

vagy legalább egy erős sejtetetést. Az előbb leírtak alapján azt sem tudjuk, hogy milyen világban járunk, 

de az is kérdéses, hogy a nézőpontkarakterünknek melyik karakterrel lesz meghatározó 

cselekményszála, sőt, még az sem biztos, hogy Veronika a főszereplőnk, olyan mértékű hangsúlyt fektet 

néhol a szöveg az új lányra, Olíviára. 

Commented [SK49]:  Szintén hiányzik a narráció. 
Fontosnak érződik a pillanat, mégis kívül reked az olvasó, 
fogalma sincs, mi történik épp a lányok között.

Commented [RK50]:  Itt is sok a tagadó forma, ami nem 
szerencsés, belegabalyodik az olvasó az értelmezésbe. Az 
egyenes mondatok sokkal célravezetőbbek lehetnek.



A főkonfliktusról is csak találgatni tudunk, leginkább a boszorkányság mint közös titok tűnne 

központi elemnek, ha maguk a szereplők titokként kezelnék, de mivel magától értetődő 

természetességgel beszélnek róla egymás között, gyengül ez a rejtély is.

Romantikus szálat Marci és Veronika között sejtenénk, de az Olíviával való találkozás is úgy van 

ábrázolva, hogy akár a két lány között is elképzelhető egy kibontakozó románc.

Az E/1. személyű narrátor nagyon távoli, nem tudunk közel kerülni a történethez. A narrációs 

távolsággal azért fontos foglalkozni, mert ez szabályozza, mennyire tud bevonódni az olvasó a 

történetben. Mennyire tud közel kerülni a szereplőkhöz, tud-e nekik szurkolni, együtt tud-e velük érezni, 

érdekli-e a sorsuk, stb. Ha ez a távolság túl nagy, főleg a regény elején, az olvasó érdeklődése elveszik, 

és leteszi a könyvet. 

Ebben az esetben nagyon hiányoznak például a testérzetek. Mit érez pontosan Veronika a jóslással 

kapcsolatban, milyen hatással vannak rá az izgalmak, illetve két fontos találkozásunk is van a jelenetben, 

Marci és Olívia, melyek során nem kapunk információt arról, milyen hatással van a szereplőnkre az 

egyik vagy másik érintése, jelenléte, tekintete. Például a szöveg beszél a Marci és Veronika közti 

kémiáról vagy szikráról, de ezt nem mutatja meg, mit érez a lány. Az Oliviával kapcsolatos jelenetben 

több helyen is jeleztem, hogy hol érdekelnék az olvasót a karakter testérzetei. Hiszen egy nagyon fontos, 

elméletben felfokozott hangulatú pillanatról lenne szó, ahol egymásra talál két rokonlélek, megosztják 

egymással a titkukat. De ezt a gyakorlatban nem érezzük.

Azért sem tud az olvasó kellőképpen bevonódni, mert a szöveg egyáltalán nem teremti meg a 

környezetet, nagyon kevés a leírás. Nem látjuk, amit Veronika lát. Ezeket is jeleztem fentebb több 

helyen. Nem látjuk Marcit, az embereket, hányan vannak, kik vannak ott. Nem tudjuk, hogy hová és 

miért megyünk. Illetve a leírások néha logikailag is megbicsaklanak, például a sötét-holdfény-látás 

tekintetében többször ellentmond magának a szöveg. Ezek apróságnak tűnhetnek, de mind-mind 

megakasztják az olvasást, vissza kell lapoznunk, hogy az előbb még nem erről volt szó.

A stílus szempontjából figyelni kellene a túlírásokra, túlmagyarázásokra, illetve a felesleges 

jelzőkre. A nyakatekert, duplatagadással megfogalmazott mondatokat jeleztem, szintén az olvasás 

folytonosságát segítik az egyenes, egyszerű szerkesztésű mondatok. A feszültségkeltésben lehetnek 

segítségünkre a rövid, pattogós mondatok, illetve ezek váltakozása a hosszabb mondatokkal adják egy 

szöveg ritmusát, így ezekkel is érdemes lenne eljátszogatni, főleg az első és az utolsó bekezdésekben.

Amit még fontos megjegyezni a stílussal kapcsolatban az a korcsoportnak való megfelelés. 

Egyrészt a mondathosszúság is idetartozik, a fiatalabb korosztályt untatják a hosszú, terjengős 

mondatok, szeretnek a lényegre fókuszálni, nem elveszni információs blokkokban és 

visszaemlékezésekben (például Veronika emlékei Szandival közös gyerekkoráról). 

A másik fontos elem a szókincs. A szöveg gyakran használ a korcsoport igényszintjénél 

választékosabb, szinte régiesnek tűnő kifejezéseket (ördögszekerek, felcseperedni), amik stílustörésnek 



hatnak, hiszen a narrátorunk elvileg egy 17 éves gimnazista. Ezek a kifejezések öregítik a karaktert. 

Ezzel ellentétben az apa megnyilatkozásai szinte „gügyögősek”, úgy érezzük, dedósként kezeli a lányát 

és a barátnőjét, aminek a visszássága, hogy ilyen hangon inti óva őket a szextől, a drogoktól és a 

dohányzástól. Érteni érthető, hogy az apa szeretetét és féltését fejeznék ki ezek az elemek, de nagyon 

kiugranak a szövegből, és befolyásolják a megítélésünket. 

Veronika beszéd- és gondolkodásmódjában egyébként keveredik a vagány, szókimondó, 

odamondogatós személyiség egy átlagos, alapvetően kedves lány karakterével. Az eddig olvasottak 

alapján az előbbit javasolnám kibontani, arra kellene erősíteni, hiszen egyedi, fanyar, humoros stílust 

kölcsönözne az egész regénynek – a korosztályra jellemző szókinccsel kombinálva.Az 

információkezelés kapcsán kitérnék még az utalásokra. Egy jó utalás felkelti a figyelmet, akár horogként 

is működhet, nem ködösít túlságosan, de nem is didaktikus. Több helyen jelöltem, ezeket meg kellene 

vizsgálni. 

A direkt titkolózásra viszont külön felhívnám a figyelmet. Énelbeszélőnk van, ami azt jelenti, 

hogy elvileg, amit ő tud, arról az olvasónak is értesülnie kell. Persze, előfordulnak a regények elején 

sejtetések, ahol a narrátor nem fogalmaz pontosan, de nagyon fontos, hogy ezeken ne érezzük a direkt 

titkolózást. Az olvasók nem szeretik az információvisszatartást.

Összefoglalva, a legfontosabb az lenne, hogy a kezdeti képet, a jóslást, a gyanút, a balsejtelemet 

ne hagyja elfeledni a szöveg, bele kellene szőni a továbbiakban ezt a sejtelmet, hogyan viszonyul hozzá 

a lány és hogyan befolyásolja a döntéseit. Emellett fontosak lennének a testérzetek, leírások, lássunk és 

érezzünk együtt a karakterekkel! Egységesíteni kellene a stílust is, hogy passzoljon a korosztályhoz, 

kerülni kell a túlírást és a túlmagyarázást, illetve a körülményes utalásokat. 

Mindezzel együtt egy ígéretes regénykezdést olvashattam, a kártyajóslás és ez a fajta 

„boszorkánykodás” jó téma lehet a választott korosztály számára. Van potenciál a karakterekben, Szandi 

és Veronika barátsága hangulatos elem, ahogyan a Marcival való „se veled, se nélküled” kapcsolata is 

egyből felkelti az érdeklődést. Jól megteremti magának a lehetőséget a szöveg, hogy valódi 

konfliktusokat építhessen a továbbiakban, akár titok, akár romantika lesz később a középpontban.

Köszönöm, hogy olvashattam, és további sok sikerélményt kívánok az írás és az élet minden más 

területén!

Sebő Katalin


