
1. EGY FEHÉR AJTÓ

Ha Amikor az utcán sétálok, a szembejövőz emberek szemében nem látok mást, csak 

megvetést. Mintha mind csak ugyanazt sugallanák, ahogyan rám néznek: Ugyan, mi baja 

ennek a lánynak? – mondják ezek a szemek. – Volt egy jó kis állása, albérlete a város 

közepén, és talán még néhány barátja is akadt. Mi mást akart még? Manapság Ebben a 

nyomorult világban azt is meg kell becsülni, ha az embernek van hol dolgoznia és laknia, ha 

és nem kell éheznie és szomjaznia. Hiszen még csak Hhuszonnégy évesen, valahol már el kell 

kezdenie az életet. Mi lesz vele később, ha máris az elején ilyen könnyen feladja?

Tudom, hogy Ccsak képzelődöm. Nem hiszem, hogy tudjáktudhatják, ki vagyok, és hogy 

és mi történt velem. Nem hiszem, hogy érdekli őket, vagy hogy érdekel bárkit is. Mégis, néha 

szeretném egyik-másiknak az arcábaaz arcokba szeretném kiabálni: Te mit tettél volna? Mit 

tettél volna, ha az életedben semmi, de semmi nem úgy alakul, ahogy azt 

elképzeltedeltervezted?

Pedig Nnem voltak elképesztő álmaim, sem hatalmas elvárásaim. Csak boldog akartam 

lenni, és szeretetre vágytam.

*

AIdebenn, a régi, fakózöld csempékkel borított folyosón kellemes meleg szorult az ajtók 

közé, de Évi fogai még mindig vacogtak, hiába préselte szorította össze görcsösen az 

állkapcsát. Egy fehér ajtó előtt állt. Nem nézett a kilincsre, Ttornacipője orrával az ajtó sarka 

mellől hiányzó csempedarab helyét piszkálta. Nem nézett a kilincsre, de pPontosan tudta, 

hogy előbb-utóbb be fog nyitni., hiszen Eezt várták el tőle. És ő huszonnégy éven keresztül 

mindig aztmegtette, amit elvártak tőle. 

Commented [Z1]:  Milyen emberek? Ez így túl tág nyitás, egy kis 
konkretizálást kér, hogy a szereplő helyzetét láthassuk magunk 
előtt.

Commented [Z2]:  Képzavar.

Commented [Z3]:  Bizonytalanság, gyengíti a szöveget, és az 
olvasó kételkedni fog pont abban, amiben megerősíteni szeretnéd, 
ti. jó dolga volt. (vagy voltak barátai, vagy nem)

Commented [Z4]:  Erőltetett, mivel ezek az emberek a 
szembejövő lányról ezt nem tudhatják.

Commented [Z5]:  Kifejezőbb lenne a „miért vágyott többre”

Commented [Z6]:  Feladta vagy eldobta? Esetleg hátat fordított 
neki? Azért nem mindegy, mert a feladás nem úgy hangzik, mintha 
azért hagyta volna ott, mert többre, másra vágyott.

Commented [Z7]:  Itt jó lenne a két mondatot összekötni, 
beszúrni röviden valamilyen izgalmas utalást, hogy akkor miért érzi 
mégis szükségét, hogy elmesélje.

Commented [Z8]:  Ez az a pont, ahol már nem elég a bármilyen 
konkrétumot nélkülöző lebegtetés. Narratív horogra van szükség, jó 
lenne meghökkenteni az olvasót és berántani. Ha nem is akarjuk 
elárulni a drámát még, specifikusabb elemmel lehetne felkelteni a 
kíváncsiságunkat.

Commented [Z9]:  Egymagában ütősebb, és egyben ígéret is a 
történet tartalmára vonatkozóan.

Commented [Z10]:  Kik? Ha tudjuk, hol vagyunk, milyen 
helyzetben, ütősebb a jelenet.



Egyszer csak egy Sszelíd kattanás visszhangzott végig a folyosón: egy másik, távolabbi 

ajtó mögül egy fehér köpenyes orvos tűnt elő. 

Évi a falhoz lapult, és kezét ösztönösen a kopaszra borotvált fejét takaró fekete sapkához 

és a ráhúzott kapucnihoz emelte, hogy megigazítsa őket. 

Az orvos magában halkan dudorászva elhaladt mellette,. kKórházi fertőtlenítőszer szaga 

áradt a köpenyéből., 

Évi elfintorította az arcát, amikor orrát megcsapta az ismerős bűz, – feltörtek benne az 

emlékek. 

Az orvos lépteinek kongása kopogása elhalt a lépcsőfordulóban, Évi újra egyedül maradt a 

fehér ajtóval. Négyig számolt magában, amíg teleszívta levegővel a tüdejét, a hatodiknál 

számolásra kifújta. Ezt ismételte újra és újra, az üres folyosó falai visszaverték fújtatásának 

ütemét. Aztán egy véletlen pillanatbanhirtelen megmarkolta a kotyogósra használtmeglazult, 

hideg kilincset, és óvatosan benyitott. 

Az ajtó túloldalánA feltáruló rendelőszoba lehangoló volt. Látszott rajta az igyekezet, 

amellyel gondos kezek barátságosabbá szerették volna varázsolni: díszpárnák sorakoztak a 

kanapén, színes függönyök tompították az ablakon beömlő őszi délután szürkeségét, 

túljavított tájképek és kidíszített, motivációsló idézetek lógtak a falakon. Még pár plüssjáték is 

helyet kapott a kanapé mellett álló szekrény alsó polcáain, mégsem sikerült maradéktalanul 

eltakarni eltüntetni a nyomasztó szomorúságnak azt a vastag rétegét, amely ebben a kis 

szobában úgy lerakódott az évek során, mint akár a por.

– Kérlek, helyezd magad kényelembe! – Aa csinos doktornő a széles kanapéra mutatott, 

majd hátat fordított, hogy íróasztalán tegyen-vegyen az ott felhalmozott papírok között. Vörös 

haja az asztalra omlott, telt fenekén megfeszült a bordó szoknya, amikor előrehajolt. 

Commented [Z11]:  Ebben a mondatban sok lett az egy. 

Commented [Z12]:  Milyen emlékek? Lehetne színesíteni egy-
két erős képpel

Commented [Z13]:  Ez egy túl erős képnek érződik, filmszerű, a 
fújtatásokat aligha verik vissza a falak úgy, mint a hangokat. 

Commented [Z14]:  Ismét csak: konkrétabban. Milyen színű 
pontosabban?

Commented [Z15]:  Erősebb képek kellenek ide a kibontáshoz. 
Mégis mitől lehangoló? Legyen pontosabb, mert nem értjük, hogy 
mi a „lehangoló”. Lehetne próbálkozni ebben a mondatban első 
benyomásként az odabenti fényekkel/színvilággal vagy illatokkal, 
ugyanis ezek az első ingerek belépéskor.

Commented [Z16]:  A „csinos” ismét egy bármilyen 
konkrétumot nélkülöző, tág fogalom, ettől az olvasó még nem látja 
maga előtt őt.

Commented [Z17]:  Egyáltalán nem professzionális ez a kép – 
kérdéses, hogy egy pszichológusnál egy ülés indulhat-e ilyen 
stílusban.



A kanapét egy puha pléd takarta, hívogatóan kényelmesnek tűnt első ránézésre, de amikor 

Évi leült, akkorát reccsent, hogy a lány elszégyellte magát. Lángoló arccal tekintgetett az 

asztalánál matató doktornőre, de az fel sem pillantott, tovább keresgélt az iratrengetegben. 

Évi tüdejéből könnyebbült sóhaj szakadt fel: ezek szerint a recsegés normálisnak számít 

errefelé. Amikor leült, a takaró kicsit összegyűrődött és lecsúszott a kanapé széléről, 

előbukkantak a kopott karfák, a repedezett, zöld műbőrbevonat – nem csoda, hogy ilyen 

borzasztó hangok törtnek fel belőlea bútorból. Szerencsére a selymes pléd eltakarta a 

szépségfoltokat, mint akárcsak a giccses festmények a fal repedéseit, és a virágmintás 

szőnyeg a csúnya padlót.

Évi már másodjára járt a doktornőnél. Igaz, aA múlt héten nem a rendelőben találkoztak, 

hanem kinn, a kórház épületének hátuljából kinyúló teraszonhátsó teraszán ültek le egy 

bemutatkozó beszélgetésre, de azon a találkozón. Ssajnos a beszélgetéssel nem sokra jutottak. 

A doktornő hiába tette fel sorra a kérdéseit, Évi alig szólalt meg, párszavas válaszokon 

kívülúgy érezte, képtelen nem tudott egy értelmes mondatot sem is kipréselni a száján. 

A doktornő közben elindult azotthagyta az íróasztalt, mellől. A s ahogy közeledett, 

gomolygó édes parfümfelhőt húzott magával, édes, sűrű, láthatatlan köd borult a recsegő 

kanapéra. Széles mosollyal foglalt helyet Évivel szemben egy széken, amelyet szintén egy 

díszes takaró borított. Biztosan a székz is elég ócska lehetett már, ha takargatni kellett, suhant 

át Évifején. 

Viszont nem maradt ideje ezen tovább gondolkodni, mert aA doktornő máris kérdőn és 

várakozón fordult Évi felé, ahogy a széken ülve előrehajolt, az arca egészen közel került az 

övéhez, ahogy a széken ülve előrehajolt. Úgy összecsücsörítette rúzsos száját, hogy az szinte 

cuppant egy nagyot.

– Évi, mesélj nekem az elmúlt fél évről, kérlek! Mi az, amire emlékszel?

Commented [Z18]:  Ha puha, akkor hogyan reccsen? Lehet, 
hogy inkább a kanapé reccsenhetett?

Commented [Z19]:  Ha a feszültségét és a jó benyomásra való 
igyekezetét akarod érzékeltetni, akkor maradhat, ellenkező esetben 
túl sokat agonizál ekörül, miközben a kellemetlen emlékein 
korábban igencsak könnyedén átugrottunk.

Commented [Z20]:  Hogyan és mitől csúnya?

Commented [Z21]:  Szép bekezdés, jól sikerült leírás, ha kerül 
bele egy leheletnyivel több áthallás, még jobb.

Commented [Z22]:  Bár Évi nézőpontjában vagyunk, túlságosan 
kintről látjuk, nem elég szubjektív. Lehetne közelíteni és mélyíteni a 
nézőpontot, többet belevinni a doktornő iránti fenntartásaiból vagy 
a zárkózottsági érzéseiből.

Commented [Z23]:  Talán itt már érdemes megnevezni.

Commented [Z24]:  Nem érthető az összefüggés a kettő közt. A 
sűrű, láthatatlan, köd, recsegő – gomolygó felhő, édes parfüm… 
képhalmozás lett a párhuzamból.

Commented [Z25]:  Ezzel csak feleslegesen ki-be dobáljuk a 
nézőpontból, és távolítjuk az olvasót.

Commented [Z26]:  Miért csücsörít ebben a helyzetben? 
Esetleg ha harapdálja az ajkát, az kifejezné, hogy rágódik a 
páciensén.



Mintha mi sem történt volna, Évi vizsgálgatni kezdte az ablak előtt lógó színes függöny 

mintáit, alaposan szemügyre vett minden egyes redőt és vonalat. Pedig nem , mégsem látta 

fogta fel a formákat és a színeket, a gondolatai valahol egészen máshol jártak. Zavartnak és 

szánalmasnak érezte magát, a feltettaz elhangzott kérdés fojtogatta. Persze, hogy emlékezett 

arra az időszakra bizonyos félévre, sőt! Már mindenre emlékezett. Az elmúlt pár hétben 

mindent megtett azért, hogy vissza fel tudja idézni az emlékeit, de bár ne tette volna.

– Nem akarok erről róla beszélni - – nyögte ki végül. 

– Szeretsz olvasni? – dőlt hátra székében a doktornő. 

Évit meglepte eza hirtelen témaváltás, de meg is könnyebbült, amiért az előző kérdést 

elengedhette.

– Igen, nagyon. 

– És az írással próbálkoztál már? Vezettél-e naplót korábban, írtál-e rövid verseket vagy 

történeteket csak úgy, kedvtelésből?

– Még nem, soha – hazudta Évi, és lesütötte a szemét. 

– Akkor ma kapsz tőlem egy ajándékot. 

A doktornő az íróasztalához lépett, tüsténkedettkeresgélt egy ideig a fiókokban közt, majd 

a titokzatos ajándékkal a kezében tért vissza. Jelentőségteljes mozdulattal nyújtott át Évinek 

egy egyszerű, halványkék vonalas füzetet. 

– Mától ez lesz a te titkos naplód. Titkos, tehát amit beleírsz, azt senkinek sem kell 

megmutatnod. Tudod, mit? Ha úgy tetszik, még te se olvasd vissza azt, amit leírsz! Csak 

emlékezz, és jegyezz fel mindent, ami az elmúlt hónapokban történt veled! Mit szólsz hozzá?

Évinek tetszett az ötlet. Érdeklődve nézegette az új naplóját, pedig semmi különös nem 

volt benne. Eegy szokványos spirálfüzetet. Olyan volt, mint volt csak, olyan, amelybe 

amilyenbe az iskolás gyerekek írják a házi feladatokat írják, számára mégis sokat jelentett 

most ez: lehetőséget arra, hogy végre rendet tegyen a saját fejében, zavaros gondolatai között. 

Commented [Z27]:  Pontosabban? A jelenet így lóg a 
levegőben, úgy közölnek dolgokat, hogy igazából nem is közölnek 
semmit. Mi történik a főhőssel tulajdonképpen? Mi az alapvető 
problémája, legalábbis a jelenet szintjén. Szituációt kellene 
teremteni. Lehet, hogy amnéziája volt? Ha igen, ki kell mondani. 

Commented [Z28]:  Jelzőhalmozás.

Commented [Z29]:  Ez a mondat úgy hangzik, mintha a 
gyerekeknek nem jelentene sokat a házi feladatok írása 



A hátralévő idő kötelező és értelmetlen csevegéssel telt. Persze nem a múltról beszélgettek, 

szigorúan megmaradtak a könnyed ésaz érdektelen témáknál, unalomig elemezték, milyen 

változékony a héten az időjárás, szidták a cudar őszi szelet, amelyik kibírhatatlan, egyenesen 

felháborító. Megint inkább csak a doktornő beszéltgetett saját magával, de azért Évi is egyre 

többet és egyre lelkesebben hümmögött a háttérben. Biztonságban érezte magát, tudva, hogy a 

kényes kérdésektől aznapra megmenekült.

Amikor letelt a találkozásra kiszabott idő, és Évi behúzta háta mögött a fehér ajtót, egy 

remegő sóhajjal végre kieresztette a tüdejét feszítő idegességet, majd elindult az utca végén 

álló apró papír-írószer bolt felé. 

A szél azóta sem hagyott alább., Aa járdák még mindig vizesek voltak a reggeli kiadós 

zuhé után, Évi csak nehézkesen, a pocsolyákat jobbról-balról kerülgetve tudott előre 

jutnihaladni. Örült neki,Egyáltalán nem bánta, hiányoztak neki számára a frissítő esőzések. 

Elragadtatással nézte a kórház melletti elterülő parkot, ahol a sápadtzöld fűszálakat amelyben 

zörgősre száradt barna falevelek takarták a sápadtzöld fűszálakat – a csupasz faágak éltek, 

lélegeztek, Évi számára ez mindennél többet jelentett. 

A papír-írószer boltban szebbnél szebb füzetekborítók között válogathatott, végül egy kék 

színű mellett döntött, amelyneken borítóján egy szál félig kinyílt, fehér tulipán tört az ég felé. 

Gyönyörű kép volt, még az eladó is megdicsérte a választását, bár ő valószínűleg bármelyik 

másikról is ugyanilyen elismerően nyilatkozott volna. Évi még két tollat kért vásárolt a borító 

füzet mellé, fizetett, majd sietős léptekkel visszaindult vissza a lakására. Útközben elő-

elővette új naplóját, lapozgatta az üres oldalakat, amelyek telis-tele voltak lehetőségekkel., 

szinte elszédült beléjük. 

Pár nappal később koszos kis albérletének ablakához simulva ült, a párkányon kuporgott. 

Ebből a helyzetből belátta az egész utcát, mozdulatlanul nézte, ahogy fel-alá sétálnak az 

Commented [Z30]:  Mióta?

Commented [Z31]:  Túl sok a negatív formával megalkotott 
állító mondat. Pl. a szélhez azért elég sok erős igénk van. Az olvasó 
talán jobban örül, ha Évivel az utcát járva szinte érzi a szelet, 
mintsem egy információnak arról, hogy a szél egy múltbeli 
pillanathoz képest (amiben mégcsak nem is jártunk közösen) mit 
nem csinál. 

Commented [Z32]:  Ez a kép erőltetett, hiszen minden nedves, 
és ilyenkor a barna falevelek sem zörögnek.

Commented [Z33]:  Ez külön mondatot, bővebb kifejtést 
igényel, a figyelmet át kellene vezetni a gyepről a fákra, összekötni.



emberek a forgalmas járdán. Mindenki sietett valahova: az autók, a gyalogosok, a pórázon 

vezetett kutyák, csak Évi ült egy helyben. 

A toll végét rágcsálva meredt a párás ablaküvegre, öÖlében tartotta a tulipános füzetet, 

amelyet gondosan kidíszített a tulipános borítóval, és amelynek első oldala szomjasan várta a 

tintát – már negyedik napja hiába. 

A lány a toll végét rágcsálva meredt a párás ablaküvegre. Ebből a helyzetből belátta az 

egész utcát, mozdulatlanul nézte, ahogy négyemelettel lejjebb fel-alá sétálnak az emberek a 

forgalmas úttest mentén. Mindegyikük igyekezett valahova: az autók, a gyalogosok, a 

pórázon vezetett kutyák, csak Évi ült egy helyben, mozdulatlanul. 

Évi meredtenPislogás nélkül bámulta a járdákat és az úttestet, de minél tovább nézte a 

külvilágot, annál kevésbé látta őket. Az emberi alakok lassan elmosódtak a szeme előtt, az 

aszfalt és a házfalak szürkesége összeolvadt, az autók zúgása és dudálása egyre kevésbé ért el 

a füléhez, kimeresztett mígnem szeme megfájdult, és könnyezni kezdett. Addig-addig, hogy 

teljesen megszűnt számára a külvilág. Ekkor tekintetét a füzet üres füzet első lapjára 

fordította, és írni kezdett. 

*

TÖKÉLETES VILÁGOT TEREMTETT,

ÉS LÁTTA, HOGY EZ JÓ

Ma rReggel megint is mosollyal az arcomon ébredtem. Szokatlan érzés. Amint kinyitottam 

a szememet, rögtön kipattantam a takaró alól. A lustaság, ami régebben órákig az ágyhoz 

láncolt, elvesztette felettem az uralmát. Ujjaimmal a hajamba túrtam, majd az éjjeliszekrényen 

heverő hajgumival kurta copfba fogtam a nyakam körül himbálódzó világosbarna szálakat. 

Commented [Z34]:  Kívülről láttatod a szereplőt, holott eléggé 
közeli a nézőpont. De hogyan érzi magát valaki, aki boldogan ébred? 
Mit érez?

Commented [Z35]:  Ez így túl direkt az ő nézőpontjából. Furcsa 
bemutatkozás, hiszen amikor a hajunkat összefogjuk, aligha jut 
eszünkbe a színe.



Nem dőltem vissza a párnára, a lustaság, amely korábban órákra az ágyhoz láncolt, rég 

elvesztette felettem az erejét. Új életet kezdtem!

A lehúzott redőnyök kellemes sötétségbe burkolták a hálószobákat, az egész felső szintet, 

de egy jó kávé ígérete máris a konyha felé csábított. A simára csiszolt fa lépcsőfokok között 

felszűrődtek az emeletre a korai napsugarak, amelyek minden egyes reggel saroktól sarokig 

megtöltötték a fölszinti tágas nappalit a földszinten.

Figyelemre méltó nyitás, az olvasó késztetést érezhet arra, hogy minél többet megtudjon 

Évi múltjáról, amely fájdalmas lehetett. Vajon mi történhetett vele? A figyelemfelkeltést 

megcélzó lebegtetés azonban nem működik elég erős horogként, mivel semmilyen 

kapaszkodót sem kapunk. Túl távoli és általános marad Évi élethelyzete, hiányzik a 

sejtetésből valamilyen erős kép vagy érzet. Egy lélektani történetnek érződik, amiben egy 

fiatal nő keresi az útját és ehhez próbál szembenézni a múltjával, és bizony az ilyen történetek 

nyitásában sokkal nehezebb narratív horgot írni (pl. egy fantasy vagy akciódús világhoz 

képest) olyan horgot, ami elsőre meghökkentheti és a történethez szögezheti az olvasót. Vagy 

egy igazán felcsigázó részlet bedobására lenne itt szükség, vagy egy olyan erős, egyedi 

stílusra, aminek a puszta kedvéért az olvasó könnyedén sodródik a jelenetekkel. Mivel a stílus 

ehhez még kissé kiforratlan, az elsőt javaslom.

Attól, hogy az olvasónak nagyban megemlítjük, mit kell Évinek feldolgoznia (Csalódás? 

Szülők elvesztése? Traumatikus esemény feldolgozása? Mitől érzi válságnak a helyzetét?) 

még nem lőttük le a poént, csupán lefektettünk egy írói ígéretet. Az ilyen történetek zamatát 

úgyis a feldolgozás végigkövetése adja, végigkövetni azt az utat, hogyan jutott valaki a 

„koszos albérletbe”, ha egyszer már mindene megvolt olyan fiatalon. Érdemes megírni a 

fülszöveget, hiszen már itt kiderülhet, hogy mi az, amit a nyitáskor már egyből horogként 

nyugodtan bedobhatunk, és mik azok, amiket a kibontás során adagolunk. Egyelőre ez a 

történet szólhat bármiről (így nem igazán szól még semmiről az első odalakon) az 

információk teljes visszatartása érdektelenséget fog szülni az olvasóban. Ez azért is 

problémás, mert a célközönség eléggé célzottan választja ezeket a fajta történeteket, keresi a 

hasonló problémájú hősnőket, akiknek hasonló múltat kellett feldolgozniuk, ezért fontos 

tudnunk tehát már itt, akárcsak egyetlen konkrét emlékkép segítségével is, hogy pontosan mi 

az, amivel a lánynak szembe kellett néznie.

Commented [Z36]:  Ezzel a mesélési móddal is csak távolítod az 
olvasót, aki nem arra kíváncsi, hogy minden reggel hogyan fest a 
nappali, hanem arra, hogy most ebben a pillanatban, amelyikben őt 
odavarázsolod, hogyan néz ki.



Zavaros Évi kapcsolata a doktornővel. Elsőre az a benyomásunk támadhat, hogy Évi 

kényszerből jár a doktornőhöz – sőt, az is felmerül, hogy bezárták valamilyen intézetbe – 

hiszen nem érdekelt abban, hogy bemenjen a fehér ajtón, és egyáltalán nem akar beszélni a 

doktornővel, kissé úgy viselkedik, akár egy intézetbe zárt, megfélemlített gyerek. Jó lenne, ha 

megjelenne itt egy belső konfliktus Éviben, ha látnánk, hogy azért ment oda, mert keresi, 

igényli a gyógyulást, és küzd azzal, hogy mégsem tud eléggé nyitott lenni.

Egy másik zavaros tényező az E/1 és az E/3 váltakozása. A bevezető szöveg 

szükségtelennek érződik: az E/1 nézőpont alkalmazásának ellenére is túl nagy marad a 

narrációs távolság, mások szemén keresztül ír magáról, ráadásul túl rövid is ahhoz, hogy 

bevonjon. Naplótöredékként működhetne, de ehhez valamiben (horogban, stílusban, 

meghökkentésben) nagyon erősnek kellene lennie, és elsősorban Éviről kellene szólnia, nem a 

szembejövő emberekről.  Ha ők a viszonyítási pont, akkor egy erős kontraszt kell ide. 

Mondjuk egy másik huszonnégy éves szembejövő nő, aki tökéletesnek tűnik, és még rá is 

csodálkozik valamiképpen Évire, hogy ő milyen lecsúszott. 

Az utána következő rendelőszobás jelenet narrációját érdemes átgondolni. Túl éles a váltás 

az E/3-ra, az olvasó alig helyezkedik bele Évi közeli nézőpontjába, és máris kénytelen 

kívülről látni őt és találgatni, hogy vajon hol van, miért ment oda, és egyáltalán mi 

történhetett vele. A konkrétumok és személyes, erős képek hiánya túl tág teret hagy, nincs 

kapaszkodó. Túlságosan eltávolít, és ennek csak akkor lenne értelme, ha kapnánk helyette egy 

másik közeli nézőpontot. 

Mivel ebben a nyitásban egy lélektani regény ígérete rejtőzik, különösen oda kell figyelni a 

narrációs távolságokra. 

Zavarosak Évi érzései is, azt látjuk, hogy valamiért kényelmetlenül érzi magát a doktornő 

szobájában, zárkózott és szomorú, de nem igazán éljük át ezt zsigerileg, mert kevés a testérzet 

és ennek az állapotnak a mélyebb átadása. Egy bátrabb és mélyebb nézőpont kezeléssel ez is 

könnyebben megoldódna.

Ügyesek a hasonlatokra való törekvések, de itt is érződik a bátortalanság, és nagyon 

sokszor épp csak érintjük őket. A szövegben megvan a művészi potenciál, hogy akár az 

egyelőre ki nem mondott érzéseket és élethelyzetet is érzékeltetni lehessen, hiszen a képi 

világ ügyesen megvan hozzá: fehér ajtó, fehér lap vs. őszi világ, forgalmas utca vs. főszereplő 



stagnálása. Érdemes ezeket erősíteni Évi számára zsigeri szinten, és ugyanúgy érzelmi 

állapotok lefestésére, mint erősebb hangulatkeltésre használni.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ha a második rész már egy naplójegyzet, akkor 

annak is tűnjön, és a mesélési mód is sokkal inkább a lényegre fókuszáló visszaemlékezés-ízű 

reflexió, mintsem jelenbeli pillanatokként megélt részletek zsigeri átadása.

Tisztázni kell és érthetőbben elválasztani, hogy mi visszaemlékezés, mi a jelen, és ennek 

megfelelően használni az írástechnikai elemeket.

A stílusra jellemző a jelzőhalmozás, valamint a pontosság és a specifikus részletek 

kerülése, mintha a szerző fejében is csak körvonalakban lenne meg az adott jelenet. A tagadó 

mondatokkal való állításokra érdemes több figyelmet szentelni, helyettük erősebb igékkel 

teremteni.

Összességében véve egy olyan nyitással találkozhattam, amiben rengeteg potenciál bujkál, 

a téma fontossága is kétségtelen, csupán több szerzői bátorságra lenne szükség, hogy felszínre 

jöjjenek az igazán erős képek és horgok konkretizáltabb formában. Kívánok hozzá türelmet és 

kitartást, egy örömteli munkát, és köszönöm, hogy olvashattam!

Bartos Zsuzsa


