
Hol vár az otthon?

Tamara

A bátyám távolabbról nézve nem sokat változott. Görnyedten ült a fapadon, borostás arcávcal, 

pedig és meredten bámult a kezében szorongatott levélre. Újra ellenőrizte az időt – már elmúlt kilenc 

óra. Nyolcra hívtam ide találkozni, tudtam, mennyire aggódik értem. Annak idején se szó, se beszéd 

eltűntem szeretteim életéből, egyetlen üzenetet hagyva: Elmegyek, ez a legjobb, amit tehetek. Ne 

keressetek! Sokat kockáztattam azzal, hogy újra felvettem a kapcsolatot Barnával. Magamra húztam a 

dzsekim kapucniját, majd magabiztosnak szánt tűnő léptekkel felé tartottam. Megállva előtte a 

kezemet a vállára tettem. Összerezzent az érintésem alatt, de egy pillanattal később már egy szoros 

ölelésben tartott.

          -– Tamara, azt hittem, már el sem jössz! Mégis hol voltál eddig, jól vagy? Most még soványabb 

vagy, mint… mint két évvel ezelőtt. – Az utcai lámpa gyér fényében is tükröződött szemében a 

fájdalom. Eltolt magától, majd várakozóan tekintett rám. Hirtelen a szégyen gombócot növesztett a 

torkomban, csak álltam szótlanul. – Legalább most legyél hozzám őszinte! Két éve semmit nem 

hallottam semmit felőled, azt sem tudtam, élsz-e vagy halsz-e. Felszívódtál, mint ha sosem lettél 

volna. Nem csak engem hagytál hátra, a férjed és a fiad is! Egyáltalán érdekel, hogy hogy vagyunk? 

Mégis mi van veled? Minden áldott nap azon rágódom, vajon én is tehetek-e arról, hogy eltűntél, mi 

lehet veled, hol kereshetnélek. El sem akartam hinni, hogy valóban levelet küldtél. Most pedig 

magyarázz el mindent! 

–- Barna, én nem veszekedni jöttem. Talán hiba volt találkozóra hívnom téged, sajnálom – 

sütöttem le a tekintetem, képtelen voltam bármi egyebet mondani. Tudtam, hogy hibáztam, tudtam, 

hogy megbocsáthatatlanul viselkedtem, de képtelen voltam szembe nézni a döntésem 

következményeivel. Hátráltam néhány lépést, majd gyorsan hátat fordítottam a bátyámnak, és futni 

kezdtem.

Barna

Commented [V1]:  A szemünkkel bámulunk, üldögélni lehet 
borostásan, azért javítottam.:)

Commented [V2]:  A karakter nem tudhatja, milyennek tűnik a 
külső szemlélők számára az, amit épp csinál, de lehetnek 
magabiztosnak szántak a lépései pl.:)

Commented [V3]:  A tartani valami felé azt sugallja, hogy már 
menet közben van a karakter. „Felé indultam” vagy ha már úton van 
a kapucni felhúzása közben, akkor csak a „majd”-ot váltanám „és”-
re.

Commented [V4]:  A párbeszédeket gondolatjellel jelöljük (ez a 
„hosszú”, a kötőjel a „rövid”).

Commented [V5]:  Itt Barna kifelé beszél az olvasónak, ezeket 
az információkat Tamara mind tudja.



Még mindig ledöbbenten meredtem a húgomra., t Tényleg itt volt előttem teljes valójában. 

Nyúlánk termetem lévén kevesen értek fel hozzám, ám Tamara most még apróbbnak tűnt, még inkább 

védtelenebbnek.olyannak, mint aki védelmezésre szorul. Hosszú, fekete tincsei kilógtak a kapucni 

alól, dzsekije vagy két számmal nagyobb volt, úgy lógott rajta. Arca beesett volt, szemei alatt sötét 

mély karikák húzódtak. Fogalmam sem volt, hogyan viszonyuljak hozzá. Leszidjam? Faggassam? 

Csak szorítsam magamhoz, és biztosítsam a felől, hogy minden rendben lesz? Aztán csak ömlöttek 

belőlem a kérdések, ám Tamara csak sarkon fordult, és elszaladt. Nem hagyhatom még egyszer így 

köddé válni őt!

Külső szemlélő

„Ezek a mai fiatalok! Ilyen későn még fogócskázni van kedvük!” Egy fekete dzsekis alak 

futott, megállt a tölgyfa mellett, míg egy magasabb fickó követte a példáját. Egymás felé fordultak, és 

az utóbbi átnyújtott egy borítéknak tűnő tárgyat a társának. „Ki tudja, milyen anyagot csempésznek 

ezek ott! Jobb lesz haza érni minél előbb” – gondolta magában Pista bácsi, majd ötletét tett követte, s 

elsétált a park túloldalán.

Tamara

–- Itt van egy kép róla, és nem tudom, hol élsz és milyen körülmények között, de egy kis pénzt 

is beletettem a borítékba, hátha tudok vele segíteni. – 

Reszketeg kézzel előhúztam elő a borítékból a kisfiam fotóját, akiről szintén lemondtam. Egy 

játszótéren készült, ahol éppen a hintán ült. Olyan önfeledt volt a mosolya terült szét az arcán, amilyen 

amelyre csak egy gyermeké lehetképes. Aztán olyan elemei erővel szakadt át bennem egy gát, a 

bűntudat súlya úgy nehezedett rám, hogy azt sem bántam volna, ha abban a pillanatban kell 

meghalnom. Meghalnék, és nem kellene szembe néznem semmivel sem többé. Lekuporodtam a fa 

törzséhez, és szakadatlanul sírni kezdtem. Barna pedig óvón átölelt, mint ahogy kiskorunkban. is 

folyton tette. 

Commented [V6]:  Ez a gondolat kicsit direktben leírós és 
körülményes egy E/1 férfi gondolkodásmódhoz képest. Mivel az 
ember általában nem írja le magát gondolatban kívülről, ahogy 
Tamarát is Barna szemszögéből mutatod meg, úgy Barna 
magasságát is érdemes lehet még Tamaránál jelölni, ahogy fölé 
magasodik. Más valaki szempontjából jó trükk leírni az E/1 
narrátort.:) 

Commented [V7]:  Barna szempontjában kár, hogy nem viszed 
tovább a cselekményt. Itt lényegében elismétled az ő reakcióit 
Tamara oldalára, de igazán nem tesz hozzá a történethez, mivel 
mindez már a lány reakcióiból is átjött. Az egyetlen plusz információ 
a lány külseje.
 Általában a szempont karakter kijelölésének jó taktikája az, ha 
mindig annak a szemszögéből mutatod be az adott jelenetet, aki 
számára a legnagyobb a tét. Ha Barna itt vissza akarja szerezni a 
húgát, az ő szempontjából kéne megmutatni, mennyire küzd érte, 
hogy próbálja győzködni, mikor látja, hogy újra megfutamodik. 
Milyen érzés ott állni?

Commented [V8]:  Kicsit ennél a külső szemlélőnél is azt érzem, 
hogy nem igazán ad hozzá a történethez, bár érdekes húzásnak 
tűnik.

Commented [V9]:  Egyértelműsítettem, hogy a borítékból, de az 
is működne, ha Barna előző mondata után beszúrnál egy rövid 
narrációt, hogy: „… hátha tudok vele segíteni – mondta, miközben 
felém nyújtott egy kissé gyűrött borítékot.”
Összemosódott, hogy ki mit mond/tesz.

Commented [V10]:  Tamara érzéseit főleg elmondod, nem 
mutatod meg, így sajnos melodrámai hatást kelt. Itt érdemes lenne 
leírni pl., hogy mit látunk az arcán, a testtartásán, kaparja-e a 
torkát, szorítja-e a mellkasát az érzés, vagy hogy a lábai kiszaladnak-
e alóla, mintha megnyílt volna alatta a föld.

Commented [V11]:  Hacsak nem ölelgette folyamatosan, akkor 
elég a kiskorra utalás.:) (Ha ez a csattanó előrevetítése, akkor ahhoz 
nem elég egyértelmű.)



Nem tudtam volna megmondani, mennyi ideig voltunk így, viszont szépen lassan 

megnyugodtam. Könnyeimmel átáztattam a felsőjét, de karjai között újra megéreztem, mit jelent az 

otthon. Az igazi otthon.  

– Itt vagyok, hogy erőt meríts belőlem, Tamara. Nem vagy egyedül, visszavárunk. Bár soha 

nem jöttünk ki jól a férjeddel, de pozitívan csalódtam benne. Szívét- – lelkét kiteszi a gyereketekért, és 

minden héten megkérdezi, nincs-e valami új hírem rólad. Alig tudtam elhallgatni előle azt, hogy 

levelet írtál nekem. Ám aki a legrosszabbul járt, az a fiad, aki két teljes éve anya nélkül maradt. – 

Gyengéden felemelte az államat, és a szemembe nézett. – Szükségünk van rád.! Ugye, haza jössz? 

– Felállt, majd a karját nyújtotta felém. A könnyektől még mindig homályosan látva 

bólintottam, és úgy kapaszkodtam belé, mint az egyetlen reménysugárba. 

–- Nem akartam, hogy így történjenek a dolgok. Soha nem akartam hátra hagyni senkit, de 

féltem, iszonyatosan féltem. Minden egy csapásra összeomlott egy csapásra. Azzal kezdődött minden, 

amikor a férjem megtudta, hogy viszonyunk volt…

Érdekes nyitás, aminek az olvasása után úgy éreztem, hogy egy hosszabb realista novella/regény 

nyitányát olvasom – ez kicsit becsapós volt, ugyanis elvileg novellaként küldted be nekünk. Kíváncsi 

voltam, hova fut ki majd a két oldalon keresztül megmozdított három nézőpont karakter, ez izgalmas 

kísérletnek tűnt.

Leginkább azért van hiányérzetem, mert az alapszituációban sikeresen vázoltad az egyes karakterek 

motivációit, a drámai hangulatot, azonban az utolsó mondat nyomatéka, a rövid terjedelem és a 

kibontatlan konfliktusok miatt prológusnak éreztem ezt a két oldalt lezárt egész helyett. Rengeteg 

kérdést vet fel a kezdés, tele van horgokkal, amiket nagyon jó érzékkel használsz, csak aztán lemaradt 

a vége, és mindvégig a felszínen maradtunk. A karakterek elbeszéléséből sejthetjük, hogy mi történt, 

de nem áshattuk magunkat a történetük és az érzéseik mélyére.

Miért döntött végül úgy Tamara, hogy elmenekül? Könnyű volt vagy nehéz meghozni ezt a döntést? 

Mi lett a szeretőjével? Egy alkalom volt vagy nagy szerelem? Milyen volt a családi életük a viszony 

előtt, miért adta be a derekát? Milyen ember a férje? Hogyan változott a nő a két év alatt? Utalásokból 

Commented [V12]:  Kicsit természetellenesnek hat kiolvasva. 
Egyszerűsíteni kéne, pl. „Itt vagyok, most már semmi baj. Nem vagy 
egyedül.” vagy ilyesmi, ez így túl drámai egy férfihoz.:)

Commented [V13]:  Kötőjel, nem gondolatjel. Szívét-lelkét. 
Nem kell a space.:)

Commented [V14]:  Elbeszélésből, összefoglalásból kapunk egy 
benyomást a férjről, de őt is jó lett volna jobban megismerni, látni, 
még ha csak emlék vagy gondolat formájában is.

Commented [V15]:  Ez is az olvasónak szól, Tamara tudja. Az 
„Ám…” kezdés természetellenesnek hat. Itt Barna elmesélhette 
volna, hogy pl. a fia viselte a legrosszabbul az elmúlt időszakot, 
folyton sírt vagy ilyesmi.

Commented [V16]:  Mármint Barnával, jól értem? Mert ha 
igen, akkor ez erős csattanó, de nincs előkészítve. Érdemes lenne 
korábban, a két testvér találkozásakor már jelezni a gesztusokkal, 
azzal, ahogy egymáshoz szólnak, ahogy egymás közelében 
viselkednek. Ha nem a testvéreknek volt viszonya, akkor pedig a 
„viszonyom” szerencsésebb szóválasztás. :D A félreértések 
elkerülése végett.

Commented [V17]:  Hú, kicsit úgy hagytál, mintha ez lett volna 
a történet eleje, de lemaradtam volna a végéről. :D Érdekelne, hogy 
mi volt az előzmény és mi lesz most, hogy Tamara végül úgy 
döntött, hazamegy?



gondoljuk, hogy nem élt jó életet, sőt, jóformán az utcán tengődött. Akarta valaha keresni a családját? 

Látta/figyelte őket a távolból? 

Gyakran előfordul, hogy a szereplők a párbeszédekben kifelé beszélnek, röviden összefoglalják, mi 

történt a múltban (ami mindkettejük számára ismert), vagyis az általuk közölt információ inkább az 

olvasónak, mint a másik karakternek szólt. Az ilyen párbeszédekben megjelenő információkat érdemes 

inkább visszaemlékezés, felvillanó gondolat formájában megmutatni („Mutasd, ne mondd!” szabály), 

erősebb hatást kelt, jobban bevonja az olvasót. Ugyanígy érdemes az érzelmi reakciókat is megmutatni 

ahelyett, hogy kimondatnánk a szereplőkkel, ezzel is mélyítheted a novellát.

Izgalmas volt az ötlet, hogy váltakozó E/1 mozaikokból rakod össze a történetet. Ez különösen akkor 

működhetett volna jól, ha a karakterek hangja élesen elkülönül egymástól, és ha a kiválasztott kis 

villanások/jelenetek, amiket az ő szűrőjükön keresztül mutatsz, erősítik a nagy egészet, valamint 

kipótolják egymást, mint egy puzzle. Pista bácsi hangja kitűnt a többi közül, Barnáé viszont elég közel 

állt a húgáéhoz.

Szempontváltásra – bár nem E/1 – jó példa a Tear királynője c. regény, amikor egyetlen jelenet erejéig 

szerepelt egy városőr (?), mint nézőpont. A jelenet során az ő szemén át, kívülről láttuk a főszereplő 

fiatal királynőt, amint szembeszáll az elnyomó hatalommal, és kinyilatkoztatja az akaratát. Mivel a 

főszereplő önmagát sosem látta hős megmentőnek, sőt, az adott jelenetben magával is vívódott, az, 

hogy ez a férfi lenyűgözve nézett fel rá, hozzátett a karakterről alkotott képünkhöz. Mi újat/többet 

mutat meg Barna és Pista bácsi, amit nem látunk Tamara szemén át?

E/1-ben váltásoknál az olvasó mindig kizökken egy kicsit a történetből, ahogy alkalmazkodik az új 

nézőpont gondolataihoz, érzelmi világához, ilyenkor újra el kell merülnie. Ilyen rövid terjedelemben a 

három szempont kissé darabossá tette a szöveget. Ha hosszabban írsz, fejezetenként, esetleg egy-egy 

jelenet erejéig érdekes lehet az ilyen váltás, így viszont Barna és Pista bácsi is felesleges maradt. 

Váltásoknál érdemes még átgondolni, melyik szereplőn keresztül tudod a leginkább megmutatni azt, 

amit szeretnél – itt Tamara leírása például teljesen jól működött Barna oldaláról.

Szerkesztés szempontjából majd arra figyelj, hogy a párbeszédek elejére gondolatjelet (–) és ne 

kötőjelet (-) írj, illetve hogy a nagyon egybefüggő blokkokat tördeld logikai egységekre. Nem baj, ha 

nem egyből így írod, de ha egyszer úgyis ki kell majd javítani, miért ne spórolhatnád meg azt a kört 

magadnak?:) Profibb hatást kelt.

Összességében érdekesen induló történet volt, kíváncsi lennék, mi volt a múltban, mit tartogat a jövő, 

ügyesen használod a horgokat, viszont novellaként így, ebben a formában ez kevés, tényleg inkább 

egy hosszabb írás bevezetésének éreztem. Megérné még mélyíteni, amitől persze hosszabb lesz, de 

lenne tered igazán „megmutatni” és átéreztetni velünk a történetet.:)



Bár itt nem működött olyan jól a szempontváltásos kísérleted, a játékosságodat semmi esetre se add 

fel! Nagyon jó dolog, ha valaki így mer játszani az írástechnikával, aztán ki tudja? Előbb-utóbb 

olyasmit kotyvasztasz ki, amire mindenki csak tátani fogja a száját.

Köszönöm a beküldött szöveget, örömmel olvastam. További sok sikert kívánok az íráshoz és bátor 

kísérletezést!

Nagy Viki


