
A piros karkötő

Sára mindennapjai gólyaként zökkenőmentesen indultak. Hamar megtalálta a hangot 

évfolyamtársaival, és a kollégiumi szobatársaival is pikk-pakk jó barátnők lettek. Az órákat 

élvezte, pedig az indok, amiért épp a pszichológiát választotta, léleknyomorító volt. De most, 

hogy már egyetemista lett, sikerült nem gondolnia rá. Kétszáz kilométerre az otthonától a családi 

gondok is távolinak tűntek.

Minden figyelmét lekötötte a szociálpszichológia, a fejlődéslélektan, a pszichológiatörténet, az 

evolúciós pszichológia. Nagyon szerette a módszertan és kutatásetika gyakorlatokat. Még az 

egyik végzős hallgató kísérletére is jelentkezett, aki szakdolgozatában az interoceptív 

szenzitivitásnak a szociális interakciókkal való összefüggését vizsgálta. Sára rRemek 

tapasztalatszerzési lehetőségnek tartotta a részvételt, és így legalább bejutott a laborba is, ahol 

egyébként az első szemeszterben nem lett volna lehetősége szétnézni.

Szabadidejében csoporttársaival moziba járt meg kávézókba – mert az külön dilije volt, hogy 

gyűjtötte az elviteles, zárható tetejű kávéspoharakat. Volt már neki a Csinosból, a Jobb, mint 

otthonból, a Baristából, a Családi babból és a Gőzölgő bögrékből. Fantázianeveik néha jobban 

sikerültek, mint az italaik, de jókat lehetett ott beszélgetni.

Aztán eljött a rettegett biológia ZH ideje, ami az első három hónapban Damoklész kardjaként 

függött minden elsőéves feje felett. Harmadéves mentoraik már a beiratkozáskor figyelmeztették 

őket, hogy ezt a tárgyat vegyék komolyan, mert a diákok fele ezen bukik ki, itt nincs kecmec. 

Mindkét zárthelyin ötven százalék felett kell teljesíteniük, hogy egyáltalán majd mehessenek 

szóbeli vizsgára. 

Ha Sárának ma nem sikerülne ötven százalékot írnia, egy javítóra lesz lehet még lehetősége. Két 

hete minden éjjel a sejttannal álmodottik, véreresre kínlódta szemeiét a könyv felett, pedig 

júniusban az emelt szintű biológia érettségije kitűnő lett.

Húszfős csoportokba osztották az évfolyamot, alig ismert fel néhány arcot a többiek 

közülteremben. 

– Kérem, foglaljanak helyet, de mostantól nem szólnak egymáshoz, rá sem pillantanak egymásra, 
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mert azonnal kiutasítom magukat a teremből, értve vagyok? – sipította üdvözlésképpen 

kellemetlenül magas hangján a tanársegéd. 

Az első pillanatban Sára nem is tudatosította, miért kapkodja szaporábban a levegőt. Aztán már 

nem tudta elszakítani a tekintetét a tanársegéd csuklójártól. Piros fonott karkötőt viselt. Pontosan 

ugyanolyat, mint Rékáé volta. Pontosan ugyanolyat, amit Réka azért viselt az utolsó hónapokban, 

hogy pajzsként védje a gonosztól. A baleset utáni másnapon Sára egészbenértetlenül találta meg 

az unokatestévre ékszerét Sára a lány fonott ékszerét a sínek mellett. LeSértetlen volt. Egészben 

repült le az ütközéskor.

 A mozdonyvezető vallomása szerint unokatestvére Réka nem feküdt vagy ugrott. A sínek között 

állt, elszántan, szemben a 17:,23-kor száztízzel érkező Avalával. 

Neki most itt mindjárt teljesítenie kell, miközben az ájulás környékezi. Réka szája Kkiszáradt a 

szája, végtagjait jéghidegnek érziérezte, ugyanakkor mégis egész testében verejtékezikett. A 

nyakán,a és a mellkasána máris kellemetlen piros foltok ütköztek kiviszketett. Nem ájulhat el, 

neki itt most teljesítenie kell! Végre sikerült elfordítania a fejéttekintetét, és nem bámulja a 

fonalból készült kabalaékszertről, gyorsan leült az egyik géphez, nagyot nyelt, megtornáztattja 

a klaviatúra felett elgémberedett ujjait. 

Megjósolható volt? Vagy pillanatnyi mentális zavar? Réka pszichiátere nem látta. Anhedónia és 

közepes depresszió, nem mutat szuicid viselkedést – állította felígy hangzott a diagnózist. Előírta 

az antidepresszánst, és hetente megkérdezte a lányt, vannak-e sötét gondolatai. Akkor Réka akkor 

már három éve anorexiával küzdött. Sára egyetlenegyszer látta falási rohamát, majd az azt követő 

hányási önbüntetést. Együtt zokogtak utána. Akkor szereltetett nagynénje a hűtőre és a spáajzra is 

lakatot. De a probléma ennél sokkal összetettebb volt.

Sára már gyerekként elborzadt, hogy unokatesójatvére mennyire nem tiszteli a saját testét, 

mennyire agresszívan bánik vele. Réka ecetben áztatta fél napon át a kezét, aztán teljes erővel 

ütötte a falba, hogy eltörjön a karja, mert nem akart hegedűórákra járni. És kényszerítette Sárát, 

hogy nézze. 

Nem tört el.  Kék-lila-vörös színekben játszottBevörösödött, később belilult, de a csont ép maradt.
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 Amikor Réka a nővérképzőben injekciót tanultak szúrni, azt mondták neki, hogy otthon 

gyakoroljaonak egy szivacson. Erre a lány gyakorlásképp a saját térdébe nyomta egész délután a 

csapvizet. 

Beteges, perverz örömmel terrorizálta kistestójávérét is. Nem engedte ki a kis hülyét a közös 

gyerekszobából. Azt mondta: „Az ajtó az én felemen van, így az enyém. Én rendelkezek vele.” 

Öccse óvatlanul tett két lépést, Réka hirtelen mozdulattal levágta az ágyra lökte, hogy csak úgy 

nyekkent, párnát szorított az arcára, és eszelősen röhögött. Tesója A gyerek visított volna, de csak 

tehetetlenül kapálózott, mint a hátára fordult bogár. Zokogva levegő után kapkodott, és teljesen 

kiszámíthatatlan volt, ezúttal meddig kell bírnia. 

Hirtelen elhatározás lett volna egyetlen válságos pillanatban? Sára nem hitte. Réka az utolsó 

napokban rettegett egyedül maradni, mert a lakásukban „húzta” a hetedik emeleti balkonajtó, és a 

pénztárcájában mindig voltak készenlétben éles zsilettpengék. Egy hatalmas felkiáltójel volt. De 

mind elhitték, hogy aki beszél róla, az nem teszi meg. 

Az oOrvosa pszichiátriai intézetbe utalta, ám a lány megmondta, kizárt, hogy kezeltesse magát. 

Köszönte, nem kérte, és soha nem fogadta meg senki tanácsát. Az emberek gyakran szenvednek 

abban az illúzióban, hogy ők mindenkinél okosabbak. Aztán zsákutcába tekerik kergetik magukat.

Az agy természetes kémiai egyensúlyát elektrosokkal állítják vissza. A páciens halántékára 

helyezett elektródák azt a jellegzetes tünetet szüntetik meg, hogy a beteg nem tud örömet lelni az 

életben. Kikapcsolják azokat a területeket, amelyek hangulatainkat befolyásolják. Állítólag csak 

néhány percig tart, ultrarövid narkózisban, maximum nyolcszor, tízszer egy szérián belül. Réka 

mégis inkább görcsösen, makacsul ragaszkodott az általa választott, végzetes megoldáshoz.

Sötétben és sebtében takarított a temetkezési vállalkozó, Sáráék még másnap is találtak a 

helyszínen több méteren szétszóródott emberi csontdarabokat, húscafatokat, zsigereket találtak 

Sáráék a helyszínen még másnap is. Réka feldarált testét nem lehetett azonosítani. Tizenhét éves 

volt. 

Sára ott és akkor megfogadta, hogy megtanulja ezt az egészet megérteni. Így lett pszichológia 

szakos hallgató.
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Most mély levegőt vett, megnyitotta a tanulmányi rendszer oldalát, de abban a pillanatban jeges 

rémülettel vette tudomásul, hogy elfelejtette a Neptun fiókja kódját. Azonnal kontrollálatlanul 

ömleni kezdett szeméből a könny, zavarodottsága rengetegében képtelen volt felidézni azt 

a nagybetűkből és számokból álló hat karaktert. 

Istenem, nem tudja a kódot, amit az elmúlt hetekben naponta be kellett gépelnie… Így vette fel a 

szemeszter elején a kurzusait, ezzel látja az órarendjét, így fizeti a koleszt, naponta így kapja 

a hivatalos üzeneteket, ezzel a jelszóval fér hozzá a sulis hálózathoz, amit állandóan használ.

Abszurdum. El lehet felejteni kifaragni a Lánchíd oroszlánjainak a nyelvét, el lehet felejteni 

anyánk születésnapját, el lehet felejteni bevenni időben egy antibiotikumot vagy fogamzásgátlót, 

még egy hitelkártya PIN-kódját is elfelejtheti az ember, ha ritkán használja, de egy egyetemista 

nem felejti el a Neptun fiókja kódját!.

Körülötte szorgos ujjak gépeltnek, csak ő zokogott némán és zsibbadtan a monitor előtt, ő, 

akinek ezek szerint semmi keresnivalója sem ezen az egyetemen, sem ezen a szakon, ha arra nem 

képes, hogy egy hat karakterből álló kódot megjegyezzen.

Lassú mozdulatokktal felállt, könnyeivel küszködve botorkált a tanársegéd felé. Minden 

idegszálával arra koncentrált, hogy csak annaknehogy a csuklójára ne tévedjen újra a tekintete.

– Elnézést, elfelejtettem a kódomat – suttogtja alig hallhatóan.

A tanársegéd gúnyosan felvontja a szemöldökét, és még egy oktávval feljebb viszi vitte a 

hangját:

– Csakugyan? Elfelejtette? 

Hirtelen néma csend ült a teremre. Megálltnak a szorgos ujjak a billentyűzetek felett, tizenkilenc 

szempár meredt a lány blúzának átizzadt foltjaira a hónalján. Ki részvéttel, ki csodálkozva, ki 

kárörvendően – Sárának legalábbis úgy tűnt – mérti végig, de mindez csak egy pillanat 

töredékéig tartott, aztán visszafordultnak a képernyőhöz, mert a drága percek peregnek, semmi 

nem zökkentheti ki őket a dolgozatírás közben.

– Majd tudatom a javító időpontját. Viszontlátásra – búcsúzikott könyörtelenül a tanársegéd.

Nincs kegyelem, nincs bocsánat, Sárán nincs segítség. Sára eElpasszolta az első lehetőséget. 



Ki kellett jutnia a szabad levegőre, mielőtt összecsúszik valamelyik végeláthatatlan folyosón, 

csak gyorsan ki az épületből, mert ezt a szorító, fojtogató érzést a mellkasában nem bírja sokáig, 

mindjárt elsötétül előtte a világ. 

Arra eszmélt, hogy hangosan zokog a kerítésbe kapaszkodva, miközben egy töpörödött nénike 

szólongattja az utcán: 

– Mi a baj, kedveském?

A megszólítás olyan elemi erővel hatott rá ebben a kiismerhetetlen, torokszorító világban, hogy 

kétségbeesetten a vadidegen nyakába borult, az ő vállának rebegtei: Nnem bírom, nem bírom, én 

ezt nem bírom…

És a nénike csak értetlenül simogatjta a reszkető lány hátát, szüntelenül ismételgetve: sSemmi 

baj, nem lesz semmi baj.

Amikor Sára már annyira megnyugodott, hogy zavartan a zsebkendőért nyúlt, és sűrű 

elnézéskérések közepette elmenekülne próbált elmenekülni ebből a maga teremtette, megalázó 

helyzetből., Aaz ismeretlen idős hölgy, aki bár nem tudhatta, mi történt, de látva láthatta a 

bölcsészkar intézménytábláját, és mint egy jóságos tündér, mégis kimondtja a varázsigét: 

– Csak semmi pánik, kedveském, boldog leszel. Csak előbb erőssé tesznek.

Izgalmas és erős titkot rejtő, érdekes történetet kaptunk. Beszéltünk arról, hogy novellának 

készült, de később felmerült benned, hogy folytatnád Sára történetét, ezért egy kicsit mindkét 

irányról fogok beszélni. Önálló novellaként egy kicsit távoli az indítás az egyetemi 

hétköznapokkal, ugyanis a barátoknak, kávézóknak nem lesz végül szerepe a konkrét vizsgán, 

vagy a múlttal kapcsolatban. Nagyon jó horog az elején annak a behozása, hogy valami történt a 

családban, és Sára emiatt választotta a pszichológiát. Viszont a több bekezdésnyi általános 

információ arról, hogy Sárának vannak barátai, ebben a novellában így céltalan.

Még ha egy regény első fejezetét nézzük, akkor is érdemes lenne behozni valakit a barátok 

közül, akinek lehet szerepe – persze az is egy jó kérdés, hogy ha ez egy regény eleje, ennyi 

alapján miről szólna a történet. Sára mindennapjai az egyetemen? Ez túl egyszerű. Én arra 

számítanék itt, hogy van valamilyen titok Réka halálával kapcsolatban, sőt, hogy a piros karkötő 



elvezethetne valamihez vagy valakihez, aki a halál mögött áll. Ha Rékáról mindent megtudtunk, 

ő ilyen volt és tényleg megölte magát, akkor a történet nem indul még itt el, nem biztos, hogy jó 

helyen van a kezdés.

Ugyanakkor éppen azért, mert sok író írás közben fedezi fel a történetét, ez teljesen rendben van. 

Lehet, hogy ha folytatod, megtalálod azt, ami Sára története az egyetemen, és ez egy előzmény, 

kvázi az ő múltja, traumája, amit hoz magával, ami kihat a döntéseire. Vagy rájössz, hogy kiről, 

miről szeretnél ennek kapcsán írni. Ezért egy éppen továbbírás alatt álló nyitásnál arról lehet 

beszélni, hogy mi kelti fel a kíváncsiságot, vagy hogy egy krimit el tudnék itt képzelni, de nem 

lehet megmondani, mi a biztosan jó irány. Kész művek esetében fontos, hogy a nyitás azt ígéri-e, 

amiről majd a regény szól, de készülő művek esetében lehet az alkotói folyamat része, ha még 

nem ezt ígéri.

Beszéljünk kicsit a karakterekről. Ennek a szövegnek Réka fontosabb szereplője, mint Sára. 

Ugyan ő az, aki lefagy az egyetemen, de itt a nagy titok mégiscsak az, ami Rékával történt. Egy 

kicsit úgy érzem, Réka esetében többféle viselkedés is össze lett mosva. Furcsa, hogy Réka maga 

bántalmazó, kínozza az öccsét vagy kényszeríti az unokahúgát, hogy végignézze az 

öncsonkítását, de egyébként magának árt. Ezt egy kicsit két külön iránynak érzem, de izgalmas 

lehet az, hogy mi áll a kettősség mögött. Ráadásul az anorexiások általában annyira legyengítik 

magukat, hogy nem tudom, tényleg képes lehet-e Réka anorexiásként az ágyra dobni, lefogni az 

öccsét. (A falásroham is inkább a bulimiásokra jellemző.)

Sára látszólag főhős, de inkább passzív megfigyelője Réka történetének, és elbeszélője ennek a 

jelenben. Ez novellaként így teljesen rendben van. De azt egyelőre nem látni, mi az ő témája, 

célja, története, szerepe. Viszont ezzel a múlttal, traumával lehet egy izgalmas története, tisztább 

személyisége, változása.

A szöveg olvasmányos, kellemes és eléggé jólfésült, éppen ezért tűnnek a kicsit is lazább 

kifejezések (pl. tesó) pongyolának benne. Önmagában ez a kifejezés természetesen belefér a 

szépirodalmi művekbe, de itt a fogalmazás kifejezetten hivatalosnak tűnik, ezért nagyon 

szembeszökő.



A hivatalos hang teremt egyfajta távolságot is. Ahogy a nyitás általános leírás, Sára életében az 

izgalmas pillanat, illetve a múlt kibontásának felvezetése, úgy teremt egy narrációs távolságot, és 

ez sokáig megmarad. A történet ott indul igazán, amikor a hallgatók mennek a ZH-ra (előtte 

persze kell alapinfó, de egy bekezdés elég, ha van/lesz jelentős barátnő, lehet ott vele párbeszéd, 

a hangulat és a viszony alapozása), és érdemes ott közelíteni a narrációt, éreztetni Sára izgalmát, 

majd a sokkot.

A karkötő meglátása kulcspillanat, és az ilyenekben az irodalmi szövegben lelassul az idő, és a 

legerősebb, ha abban a sorrendben mutatjuk a benyomásokat, ahogy a szereplő átélő őket. Írtam 

megjegyzésben, hogy maradhat akár ez is, hogy először Sára átéli a sokkot, majd megtudjuk az 

okát. De mivel olvasóként nem ismerjük Réka és a karkötő történetét, nekünk teljesen 

figyelemfelkeltő az is, ha elhangzik, hogy a tanársegéd viselt egy karkötőt, és Sárában megáll 

tőle az ütő, hiszen ezután bontod ki, miért is sokkolja a lányt ez a karkötő.

Most a kulcspillanatnál távolítasz, azonnal értelmezel. Egy kicsit érdemes közelebb lépni, 

különösen, mert a másik nagyon erős információ, a baleset már a múlt, egy emlék, amit nyilván 

értelmezve fogsz elmondani, hiszen eltelt annyi idő, hogy mindent átláthassunk.

Érdekes még a jelen és múltidő keverése. Látok egy tudatos törekvést a jelen idejű narrációra, 

amiben a múlt tényleg a múltat mutatja. Így nézve már a nyitás háttérinfói is a múlt része, és a 

jelen a ZH lenne. De ez olvasóként nem így működik, mert magyarban nem tudunk régmúltat és 

közelebbi múltat megkülönböztetni, így befogadóként inkább ugrálásnak tűnik a mostani 

formájában a szöveg.

Itt most a múlt idejű narrációt javasoltam, azért is, mert ez a nagy narrációs távolság, kicsit 

merevebb fogalmazásmód, amely az egész szöveget jellemzi, jobban illeszkedik egy ilyen, 

hagyományos, múlt idejű narrációhoz. De természetesen lehetséges a jelen idő is, ekkor a teljes 

egyetemi életet jelen időre javasolnám.

Érdekes, figyelemfelkeltő történet volt, izgalmas lehetőségek lehetnek még Sárában egy ilyen 

múlttal. Köszönöm a szöveget és jó írást kívánok!



Róbert Katalin


