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Dögök

Oldalra fordulok az ágyban. Sóhajtok. Kinyitom a szemem, és miután kikaparom a csipát, 

szinte mindent már élesebben látok.: Aa hHold beragyogja a szobát. A teraszajtó nyitva, a holtág vize 

halkan hullámzik. Madarak csicsergése és még inkább a fiúk horkolása tölti be a szobát.

Andris kiütve fekszik mellettem, és akkorákat horkant, hogy még az a süket Balázs is csak a 

párnájával a fején tud szunyálni. Megvakarom a homlokom és a plafont bámulom. A  holdfény cikázik 

a foltos lambérián, furcsa alakzatokat hoz létre. Szédülök bele, bár valószínűbb, hogy a vodkába. A 

teraszajtó nyitva, a holtág vize halkan hullámzik. 

Éppen kezdek újra elnyomna az álomba zuhanni, mire mikor valami neszezniést hallok kezd 

az ajtónk előtt irányából. Először nem veszem komolyan, biztos csak az egyik gyökér ment ki dobni 

egy sárgát., sSok volt a sör, értem én. De aztán a neszezés folytatódik,újabb hangot hallok, és 

továbbra sem távolodik ám nem távolabbról, továbbra is pontosan az ajtó elől. Őszintén megvallom, 

előkap a rinya, meg a majré, de azért felállok az ágyból., Kkemény legény vagyok vagy mi. Az ajtó 

alatti résen át bevilágítlátni, hogy a folyosón egy halványan pislákoló, egy Kádár-kori villanykörte. , 

ahogy azt is, hogy vValaki áll az ajtó előtt. 

A szívem a torkomba ugrik, és úgy ver, mintha nem lenne holnap. Odakint nejlonzacskó 

cCsörögés hallatszik, nejlonzacskó vagy hasonló, aztán egy valami nyálkásan puffanás, kicsit nyálkás, 

1 A holttest kihűlése

Commented [V1]:  Nem biztos, hogy értelmezhető a cím 
az olvasóknak.

Commented [V2]:  A „szinte” szóval érdemes óvatosan 
bánni, általában gyengíti, homályosítja a fogalmazást. A 
mondatok határozottabbnak hatnak, ha kihagyjuk, és 
konkrétan leírjuk, mire gondoltunk.:)

Commented [V3]:  Ha a csillagászati vonatkozás nem 
fontos, akkor holdnak írjuk.
https://www.e-nyelv.hu/2018-02-01/nap-nap-hold-hold/

Commented [V4]:  Ezt a gondolatot a következő 
mondatban megismétled, úgyhogy innen töröltem, a 
madarak csicsergése pedig úgyis okozott egy kis időzavart, 
így őt is kihúztam. A madarak hajnalban már csicseregnek 
ugyan, de így általánosan inkább nappali képre asszociálunk 
róla. Éjszaka inkább ciripelés, egy-egy éjszakai madár hangja 
lehet jellemző, itt megtörik az éjszakai kép.
Mivel az utolsó fókusz a holdfény, innen szépen át lehet 
vezetni, hogy mit látunk a holdfényben? A kiütve fekvő 
Andrist. :D

Commented [V5]:  A történet elején vagyunk, ilyenkor ez 
kiemelt helynek számít, és hallássérültnek hiheti az olvasó a 
szereplőt. (Gondolom, nem az, csak stilisztikai elem volt, 
hiszen a párna a fején van.) Túl sok a szleng, amivel az a 
gond, hogy hamar elavulttá válik, nagy mennyiségben pedig 
zavaró lehet.

Commented [V6]:  A holdfény cikázik vagy a holdfényben 
árnyékok cikáznak?:) (A cikázás gyors mozgást jelöl.) 
Ez a mondat lehetne így, hogy: "A foltos lambérián cikázó 
árnyékok furcsa alakzataiba beleszédülök, bár valószínűbb, 
hogy a vodkába."

Commented [V7]:  A zuhanni gyors ige, hirtelen elalvást 
sugall. Ha a főhős félig ébren, félig álomban épp 
elbóbiskolna, oda lassabb ige illik inkább, mint pl. hogy 
elnyomná az álom, leragadna a szeme, stb..

Commented [V8]:  A „hallok”, „látok”, „érzek” szavak 
szintén olyan töltelékek lehetnek, mint a „szinte". Ezek a 
szavak könnyen eltávolíthatják az olvasót a karaktertől, mert 
az E/1 bőrben nem engedik, hogy közvetlenül őt érjék az 
ingerek. „Hallom, hogy valami kapar a küszöbön.” helyett 
hatásosabb a „Valami kapar a küszöbön." Az egyértelmű, 
hogy a hangokat halljuk.

Commented [V9]:  Szleng.

Commented [V10]:  Ez írói kiszólás, a karakter az 
olvasóhoz beszél. Régebben divatos narrációs techinka volt, 
manapság kizökkentheti az olvasókat. Ha nincs konkrét 
személy, akinek a karakter mesél, elhagyhatóak a szövegből, 
míg ha fontos és később kiderül, hogy kinek meséli a 
történetet, akkor következetesen és gyakrabban is lehet 
őket használni.

Commented [V11]:  Ez régebbi szleng, nem érdemes a 
szövegben hagyni. Helyesen „elkap” lenne.:)

https://www.e-nyelv.hu/2018-02-01/nap-nap-hold-hold/


mintha valami nedveset hajítottak volna a pévécénre. Újra csörög a zacskó, aztán egy halk 

hümmögést követően és távolodó, a tompa lépések zaja távolodni kezd. Végül ajtócsapódás. 

Elment. Fújtatok. És valamit hagyott az ajtó előtt. Érzem, Ccsorog rólam az izzadtság, végig a 

hátamon le a lábamon, le egészen a linóra. Hezitálok. Remeg a kezem, mikor a kilincsért nyúlok., 

Ggyerünk, Vécsey Dávid, szedd már össze magad!, Nnem lehetsz ilyen bárány lelkű nyomorék! 

Az ajtó hangosan nyikorog, ám a légzésem hangosabb, de amint meglátom az ajándékot, már 

csak az ajtó nyöszörög, én alig lélegzem. A kopott padlón egy lefejezett fekete madár, tőle pár centire 

a hiányzó testrész, felnyitott fejva, a parányi agy megint külön fekszik. Tocsog a vérben. 

–- Dávid! – hallom Andris hangját magam mellől. – Dávid! Basszus, haver, ébredj fel! 

Ahogy kinyitom a szemem, eltűnik a véres, csonka dög, és Andris másnapos, szőrös feje tölti ki a 

látóteremet. Nem tudom, melyik kellemetlenebb látvány. Kapkodom a levegőt. Szédülök. 

–- Hallod Dávid, mMi a szart álmodtál? Úgy vergődtél, mint akit ölnek! – nyögte nyögi zavarodottan, 

mire a hajamba túrtamtúrok. Szinte ázottÚszik az izzadtságban. 

–- Nem lényeg Andris – mondom, majd megveregetem meg a vállát. – Kösz, hogy felébresztettél.! 

–- Nincs mit, a kurvaéletbe – morogja, majd rágyújt egy szál kék Mmarlbolo-óra. 

Szerény véleményem szerint Nem lenne meglepő, ha Andrisnál a közeljövőben tüdőrákot fognak 

diagnosztizálnánaki, ugyanis ha jól emlékszem, hetedikes kora óta átlagban napi hat szál Mmarlbolo-

ót szív., Hhangsúlyozom, ez egy átlag, vannak rosszabb napjai is, olyankor a tízet is simán elfüstöli. 

Áll az ablakban, megint az az idióta Sson gGoku-s póló van rajta, és pöfékel. Nem értem, hogy 

hogyan bír ki a nyamvadt tüdeje annyi füstöt. 

Commented [V12]:  A nyálkás az nedves, ezért itt nem 
kell megismételni.

Commented [V13]:  Ugyanazért húztam ki, mint a „látni”, 
„hallok” szavakat is.:)

Commented [V14]:  Ez így túlzás.

Commented [V15]:  Ez a megfogalmazás csípőből 
odavágva túl körülményesnek hat, nem használnák így.

Commented [V16]:  Ez egy picit pontatlan, de nagyon jó 
kép!

Commented [V17]:  Minden párbeszéd gondolatjelekkel 
kezdődik, itt kötőjelek szerepelnek, ezeket átírtam. A 
gondolatjelek a hosszabbak.

Commented [V18]:  Jelen időből hirtelen múltba váltottál, 
a következő bekezdésben viszont visszaáll a jelen idejű 
narráció, úgyhogy feltételezem, ez csak elgépelés.:)

Commented [V19]:  Az emberek ritkán szólítják egymást a 
keresztnevükön ilyen szituációban, csak ha nagyobb 
hangsúlyt akarsz adni a felszólításnak. Akkor viszont 
benthagyható.

Commented [V20]:  Írói kiszólás.
Kissé zavaros ebben a jelenetben, hogy a főhős egy 
rémálomból ébredve a barátja cigizése miatt aggódik. Mivel 
még mindig nagyon a regény elején vagyunk, ez is sokkal 
nagyobb hangsúlyt kap, mintha később olvasnánk. Fontos 
lesz a történet szempontjából? Ha nem, akkor félre viheti az 
írói ígéretet, mintha a cigizés és a rák központi téma lenne.



Feltápászkodok az ágyból, és a fürdő felé veszem az irányt. Zuhanyzás közben eszembe ötlik jut az 

álom. Már több, mint három éve történt, de csak nem hagy nyugodni. Vissza- és visszatér, és nem 

bírom lekaparni magamról. Mindenre pontosan emlékszem: a fényekre, az épületre, a holló szagára, 

és kísért, bassza meg, minden héten legalább egyszer újraálmodom. Folyik rajtam a jéghideg víz, mire 

kopognak. 

–- Foglalt! – kiáltom ki, de ennek ellenére nyílik az ajtó, és Andris ront be kínos arckifejezéssel 

bekúszik a fürdőbe, majd letolja a gatyáját, és ledobja magát a vécére. 

–- Bocs, haver, ha nem itt, akkor a szobában –- közli elkeseredetten, mire a csempézett falhoz verem 

a fejem. Pár perc múlva már elviselhetetlen a szag, így inkább hamarabb véget vetek a zuhanynak, és 

Andrist szidva megyek vissza a szobába. Gusztustalan állat. Büdösebb, mint a dög. 

Miután Andris végez a vécén, gyötrelmes arccal kiáll a teraszra, majd újból rágyújt. Továbbra is 

kiállok a tüdőrákkal kapcsolatos előrejelzésem mellet. Még öt év és vége. Kampec. 

Pár óra múlva megérkezünk Debrecenbe., Lleszállok a vonatról, és elköszönök a srácoktól. Andris 

vállát megszorítom támogatásképp, bár tudom, hogy lószart sem ér vele, csak ennyi van, én csak 

ennyit tudok nyújtani. Apropó, a támogatás valami szerelmi ügy miatt kell neki, de erről majd később. 

Felajánlja, hogy megvárja velem a trolit, így ketten álldogálunk a buszmegállóban. és kKínos csönd 

telepszik ránk. Percek múlva szólal meg. 

–- Jó kis hétvége volt. Csak az a sok vodka, az nem kellett volna. 

–- Nekem ne mondd! – morgom, mire b

Bekap egy rágót. 

Commented [V21]:  Itt választani kell majd, hogy 
„eszembe jut” vagy „felötlik bennem”, a kettő együtt nem 
helyes.

Commented [V22]:  Kicsit zavaró itt, hogy az eszébe jut, 
az elméjében van ez a kép, lekaparni pedig külső dolgot 
tudna magáról, vagy valamit. (De persze ez lehet egyedi 
stíluselem.)

Commented [V23]:  Miért jéghideg ez a víz? Annyit 
ácsorgott a zuhany alatt elmerengve, hogy kifogyott a meleg 
a bojlerből? Gondolom, itt az idő múlását akartad éreztetni. 
Ha számít, hogy a víz jéghideg lett, kiemelheted úgy, hogy a 
mondat elejére rakod, viszont valahogy érzékeltetni kellene 
a változást. Pl. Már jéghideg víz folyik rajtam / a víz 
jéghidegre vált, mire…

Commented [V24]:  A bekúszik földön csúszást jelentene, 
így hacsak nem ez a szándék, inkább rontson be/lépjen be. 
Ha lassabb, szenvedőbb mozgást szeretnél elérni, akkor 
bevonszolhatja magát pl..

Commented [V25]:  A rémálom érdekes felütés, viszont a 
nyitó jelenettel más írói ígéretet tettél le. Az eddigi írói 
ígéret az, hogy Andris dohányzása és halála lesz a lényeg. Ha 
nem erről szeretnél írni, akkor nem jó a nyitás, sem a jelenet 
zárása. Olyan helyre irányítod a fókuszt, ami nem lényeges. 
(Feltételezem a rémálom a lényeges.)

Commented [V26]:  Elavult szleng.

Commented [V27]:  Írói kiszólás.

Commented [V28]:  Ez kicsit megzavart, az előző jelenet 
miatt még abban a hitben voltam, hogy az elcsapott hasa 
miatt van szüksége támogatásra. Egy mondattal az elején 
jelölheted a szerelmi bánatot, és akkor az apropóra sincs 
szükség és a félreértést is elkerülheted.:)

Commented [V29]:  Itt most egymás után többször vissza 
fog térni (és korábban is sokat szerepelt, jellemző 
fordulatod), hogy „a „mondta” helyett használt egyéb ige, 
mire…” szerepel a párbeszéd után. Ez egyfelől nagyon sokat 
ismétlődik, másfelől kicsit olyan érzést kelt, mintha a sarkon 
mesélné a karakter, hogy „erre én, mire ő, erre én…”. Egy 
kicsit megéri átvariálni őket, néha a kevesebb több, nem kell 
minden kiejtett mondat után fejet vakarni, ásítani, 
horkantani, stb.. Az a kevés viszont, amit használsz, legyen 
jelentős a szituációs megakommunikáció vagy a karakterrajz 
szempontjából.



–- Kérsz? 

– nNemet intek. 

–- Holnap lesz valami a suliban? – érdeklődök, mire megvakarja a fejét. 

–- Dolgozatra vagy ütemtervezett drámára gondolsz? 

– kérdez vissza, mire fFelhorkanok. 

–- Dolgozatra.

–- Kár – nyögi, mire oldalba döföm. – Nincsen semmi, hacsak Bokros nem írat valamit. 

–- Bokros hidegen hagy.

-– Az egy dolog, de szerintem te nem hagyod hidegen Bokrost! – kezdi, és én már lendítem is a 

kezem, hogy pofán vágjam. 

–- Hagyj békén Bokrossal! 

–- Ugyan már, Andris, egy kis ezért-azért szerintem még érettségi után is kitűnő lennél magyarból. 

–- Nem meleg… –- mondom, de Andris elkezd röhögni, és egyre csak röhög. 

–- Persze. – pufogja, mire Kkiköpi a rágót és újra rágyújt. 

-– Ember, nem most kaptad be azt a rágót?

–- Inkább arra koncentrálj, hogy neked mit kéne bekapnod…–- suttogja, mire hasba verem. 

–- A kurvaéletbe, Dávid, ez fájt!. 

Amúgy ez a kurvaéletbe dolog, Andris kedvenc kifejezése., hHa az egy nap alatt elszívott cigijeinek 

számát beszorozzuk tízzel, rögtön meg is tudjuk, hogy hányszor mondja ki naponta. Kicsit se unom. Á, 

dehogy. 

–- Holnap jössz a Klinikábaa? – kérdezi, mire elkerekedik a szemem. 

Commented [V30]:  Még mindig a történet elején 
vagyunk, így ez a párbeszéd is kiemelt helyen van. Ha azt 
szeretted volna kifejezni vele, hogy a karakter meleg, akkor 
nagyon ügyes felvezetés volt, ha viszont a tanár iránti 
ugratás, akkor indokolatlanul nagy hangsúly helyeződik rá 
itt.

Commented [V31]:  Önmagában csak a Klinika 
megnevezés azt jelezheti, hogy ők esetleg orvostanhallgatók 
és órára kéne menniük.



–- Úgy érted, hogy az a Klinika Klinika? 

–- Ja. Viktortól vannak jegyek. 

Gyengébbek kedvéért a Klinika egy menő egyetemi klub, ahová egy gimis összeteszi a két kezét meg a 

két lábát, ha bejut. Szóval exkluzív az ajánlat, és el is fogadom a meghívást.

–- Felőlem menjünk, úgysincs jobb dolgom. 

–- Akkor ezt megbeszéltük. 

Másnap hajnalban kelek., Úújra a hollóval álmodtamok, ám ezúttal az a lány is benne vanvolt. 

Csak állt velem szemben, bámult és azzal a jeges tekintetével, bámul és én inkább egy késbe 

szaladnékszaladtam volna, mintsem egy szót is váltsak vele. 

2

Az úgy konkrét

 

Este anyám alig akar elengedni a Klinikába, de végül csak sikerül elkönyörögnöm magam. Anya 

néha, hogy is mondjam, túlságosan védelmező. Ja, igen, eEz a legszebb szó rá. 

Mire kiérek az egyetemre, Andris már díszmagyarban feszít a villamosmegállóban. 

–- Jön a drámakirálynő is? – kérdezem, mire ö

Összerándulnak az arcizmai. 

–- Dehogy jön.

–- Csak úgy kicsípted magad… 

–- Kussolj már, Dávid, inkább szedd a lábad.! 

Commented [V32]:  Írói kiszólás.

Commented [V33]:  Furcsa kép. Bejut az egyetemi klubba 
ezért összeteszi a két lábát? :D Szexuális utalás.

Commented [V34]:  Ezzel a hosszabb párbeszéddel az a 
gond, hogy az eleje igazán nem szól semmiről, nem beszélik 
meg azokat a dolgokat, amik a karaktereket foglalkoztatják, 
csak civódnak egymással. Ehhez kicsit hosszú, pláne, ha azt 
vesszük, mennyire a történet elején vagyunk még. Érdemes 
lett volna a történet fókuszát megtartva akár a főhős 
rémálmát behozni ide (ha vannak olyan viszonyban a 
barátjával), akár Andris szerelmi életét, amihez sok sikert 
kell kívánni (már ha később ez tényleg számít), akár kicsit 
több infot a Klinikáról magáról, csak görgesse előre a 
történetet/ a karakterek megismerését. 
Ha később a párbeszédben megjelenő tanárnak nem szánsz 
fontosabb szerepet, az olvasó becsapva érezheti magát, 
hogy a történet elején pont egy olyan konfliktus lehetőséget 
dobsz fel, amit aztán nem bontasz ki (pl. a tanár ráhajt-e a 
diákjára). Nagyon elkanyarodtál a horrorisztikus elütéstől, 
ennél a pontnál nem igazán tudom, milyen történetre 
számítsak a továbbiakban.

Commented [V35]:  Az éppen hajnali felkeléshez képest 
az álom múlt időben van.

Commented [V36]:  Nem igazán jó cím, nehezen 
értelmezhető.

Commented [V37]:  Írói kiszólás.

Commented [V38]:  Írói kiszólás.

Commented [V39]:  Hogyan? Elfintorodik? Elvigyorodik?



–- Bármennyire hihetetlen, én tudok egyszerre beszélni és járni. 

–- Akkor úgy látom, fejlődtél tavalyhoz képest. Ügyes kisfiú! – közlifeleli, majd lemondóan végigsimít 

a fejem búbján. 

Az egyetemi klinikatelep még mindig olyan, mint egy útvesztő., Ffőleg így éjszaka, mikor csak 

a pislákoló kandeláberek fényére hagyatkozhat az ember. A nem teljesen józan ember. Mellesleg 

eElég kísérteties az egész, százéves épületek, hörgő halálraítéltek meg sikolyok a Ppszichiátriáról, 

kicsit megzuhan az ember, ha értik, mire gondolok. Na, jó, egy hangyafasznyit túloztamtúlzok, de 

attól még elég félelmetes,. úÚgyhogy kis fosos palotapincsiként loholok Andris után., Eez mondjuk, 

sérti az egoóm, de hát ez van. 

Ahogy a Ppatológia épülete mellett haladunk, kicsit felmegy bennem a pumpa., Nnem tudom 

eldönteni, hogy csak beképzelem, vagy tényleg mozgást hallok, mégpedig elég közelről, de hamar 

kiderül, hogy nem képzelődöm.: Eegy fehér köpenyes nő zárja éppen a patinás épület ajtaját, 

Rre.ndkívül alacsony, alig egy hatvan lehet, de azért a frászt hozza rám. Észrevesz minket, ám szóra 

sem méltat, csak hagyja, hogy elmenjünk mellette, majd hallom, ahogy pár méterrel lemaradva 

sétálni kezd mögöttünk. 

Amúgy nem tudom, de ha patológusra gondolok, vagy egy nagy, kétméteres, kigyúrt, vadállat 

jut eszembe csontfűrésszel, vagy egy ilyen egyhatvanat alig érő, vézna nőci. Nincsen köztes állapot. 

Persze a nő is csontfűrésszel, szóval a lényeg nem változik, de azért ez akkor is fura. 

Frusztrál, hogy követ minket., valahogy nagyon uUtálom, ha tudom, hogy van ott valaki, de 

nem látom. Bár gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. Andrisra sandítok, és mivel ő teljesen 

nyugodtnak tűnik, így próbálom moderálni magam. Szuszogunk. 

Commented [V40]:  Biztos, hogy lemondóan? Nem 
lenézőn/leereszkedőn/úgy, mint egy kutyának? A 
lemondóan azt sugallja, hogy Andris valami miatt szomorú, 
de nem akar róla beszélni.

Commented [V41]:  Pislákolni a gyertyaláng szokott, vagy 
a zárlatos lámpa. Az atmoszféra megteremtéséhez a 100 
éves épületnél bővebb leírást lehetne alkalmazni, hogy 
érzékeltesd a környezet korát, hogy mennyire 
hátborzongató ott sétálni.

Commented [V42]:  Ez a kandeláber kifejezés kicsit kilóg a 
szereplő narrációjából, nem hiteles, hogy használná, nem 
tűnik elég műveltnek ahhoz, hogy ismerje ezt a szót. 

Commented [V43]:  Írói kiszólás.

Commented [V44]:  Az atmoszférateremtésben sokat 
segíthet a „Mutasd, ne mondd!” elv alkalmazása, jelen 
esetben a bővebb leírás. A karakter itt lényegében csak 
mesél, vagyis elmondja, milyennek éli meg a környezetet 
(ijesztő), de a leíráson keresztül nem mutatod meg az 
olvasónak. A szövegből máshol is hiányoznak a leírások, 
amik segíthetnének megalapozni a hangulatot.

Commented [V45]:  A felmegy benne a pumpa azt jelenti, 
hogy dühbe gurul, de a későbbiekből inkább úgy tűnik, félni 
kezd. Az érzelem leírásánál itt is hatásosabb, ha 
megmutatod a testérzeteken keresztül.

Commented [V46]:  Mozgást látok vagy zajt/neszt hallok, 
a kettő két külön érzékszerv.



Már közeledünk a Klinikához, de a nő csak nem akar lefordulni, továbbra is a nyomunkban 

van. Aprókat lép, szaporán. Végül nem bírom tovább, a vállam fölött hátra pillantok. Egyenesen a 

nőci szemébe. Összerándulok. 

Mikor meglátom a klub épületét, mintha a Stonehenge és a Kínai nagyfal egyszerre vágódna 

le kicsiny szívemről. Mi jobbra térünk el, míg a nő egyenesen lépeget tovább. Huh. Andris a kezembe 

nyomja a karszalagom, majd rágyújt.

–- Na, jó szórakozást! – nyögi, eEz az első alkalom, hogy megszólal, mióta megdicsérte a komplex 

képességeimet. 

–- Akkor te most…?

–- Majd megkereslek.! Menj, addig szedj fel valami csajt! – mormogja, majd eltűnik az épület mögött. 

Hát oké. A kétajtós szekrény a bejáratnál bólint egyet, majd átenged a hóna alatt. Nos, igen, elég 

alacsony vagyok, de ezt osztották odafentről, nem lehetek mindenben kiemelkedő. 

Odabent heringparti vár., Mmondjuk mire is számítottam?. Rögtön a pulthoz megyek, whiskey-t 

kérek két jéggel, fizetek, aztán le is húzom egyben., Aaz ilyen helyeket csak tintásan lehet kibírni. 

Körbenézek, ám nem sokat látok, ugyanis éppen előttem halad el egy csatakanca és hogy is 

fogalmazzak, teljesen kitölti a látóterem. Nekem nNincs bajom a kövér nőkkel, csak azokkal, akik a 

fenékperforálást alig takaró miniszoknyában rázzák magukat, és a szoknya alól időnként ki-kikandikál 

egy kis nyalánkság. És minimum egy nyolcvan magasak. Mert ugye úgy a tuti.

Rögtön vissza is fordulok is vissza a pulthoz., látom, hogyValószínűleg a pultos is látta, amit látott, 

mert ezúttal két poharat vesz elő. már veszi is elő a poharat, de ezúttal kettőt, tTölt nekem, aztán 

magának, majd részvéttel a hangjában közli, hogy erre a vendége vagyok. Röhögnék, de sajnos nem 

Commented [V47]:  Itt hiányérzetem támadt. Mi történt? 
Ha később sem derül ki, nem éri meg rejtegetni, nyugodtan 
írd le, mit látott Dávid, mitől rándult össze.

Commented [V48]:  Ha ennyire felkapott ez a 
szórakozóhely, vannak előtte kint mások is? Vagy furcsán 
kihalt a terület? Bentről szűrődik ki fény vagy villódzás? 
Zene? Ide is elkélne egy kis leírás.:)

Commented [V49]:  Írói kiszólás.

Commented [V50]:  A karakter gondolatai ugyanolyan 
karakterábrázolási elemnek számítanak, mint a cselekedetei. 
Az, ahogy ő erről a lányról gondolkodik, negatív színben 
tünteti fel a főhőst, nem teszi szimpatikussá az olvasók 
szemében.

Commented [V51]:  Írói kiszólás.

Commented [V52]:  Írói kiszólás.



tudok. Miután lehúzom, kicsit beüt a dolog., Nna, jó, konkrétan alig bírok arrébb menni, így inkább 

csak ülök ott, a sráccal szemben, és bámulom a hihetetlenül vörös haját. Meég úgy mindenét. Az orra 

akkora, hogy Balázs kóser feje is megirigyelhetné, a füle olyan, hogy a műholdas televíziós 

programokat simán fogja, zöld szemei pedig a jóisten se’ tudja, mit figyelnek, de az egyik a jobb alsó, 

a másik a bal felső sarkot kémleli. Ocsmány egy figura, bassza meg. De legalább jó piát kever. 

Érdekes, horrorisztikus jelenettel induló részletet olvastam, ezt követően pedig egy thriller elemekkel 
tűzdelt, egy középiskolás fiú életének hétköznapjairól szóló történetre számítanék. Az álom után 
következő jelenetek viszont másfelé viszik a történetet, erre érdemes később jobban figyelni.
A karakter hangját inkább a részlet második felében éreztem kialakulni, az elején még több volt a 
tapogatózás, a költői kép, amik a későbbiekben teljesen elütöttek a karakter szóhasználatától. 
Érdemes később majd hangosan is felolvasni a szöveget és egységesíteni a narrátor hangját, valamint 
ilyenkor jobban kiugrik majd, hogy hol érződik magyartalannak a szórend.
Több helyen szerepel nőies gondolkodás, ami miatt a hang zavaros lehet. Érdemes az első 2-3 
mondatban tisztázni, hogy a narrátorunk egy fiú.
A stílus is többször csúszkál. Túl sok a szleng, amivel az a gond, hogy hamar elavulttá válik, valamint 
ilyen mennyiségben zavaró lehet olvasás közben. 
Számos helyen írói kiszólásokkal tarkított a szöveg, ami egy régi narrációs technika, manapság esetleg 
a szépirodalomban alkalmazzák (máskülönben kizökkentheti, zavarhatja az olvasót). Ha valakinek 
mesél a karakter, és ez fontos, akkor működhet, de ebben az esetben következetesebben és 
gyakrabban kellene alkalmazni. Ha nem fontos, érdemes törölni őket.

Az első álom jelenetben látszott, hogy jó érzéked van a horrorhoz, de a feszültségkeltés és a 
bevonódás még több helyen megakadt. Ezt részben a „Mutasd, ne mondd!” szabály alkalmazásával, 
részben több, a hangulatot megalapozó leírással érheted el. E/1-es narrációnál, különösen horror 
esetében a félelem megjelenítésére nagyon jól lehet használni a testérzetek leírását. Ezek minden 
esetben a karakter bőrébe vonják az olvasót, míg ha pusztán elmeséli/elmondja a karakter, hogy félt, 
azzal kevésbé érhető el ez a hatás. Hasonlóképp, ha csak elmondja a karakter, hogy félelmetes volt a 
környezet, kevésbé hatásos, mint egy hangulatos leírás (pl. a Klinika környékénél). 

Érdemes átgondolni a nyitást, hogy az általad kívánt írói ígéretet tedd le a regény elején. Ez az ígéret 
jelenleg felemás, mert bár a rémálom kapcsán thrillerre számítanánk, a legelső jelenetek viszont a 
dohányzás káros hatásairól és a srácok bulizásáról szólnak már. 
A thriller ígéretét nem elég kimondani, érzékeltetni is kell. Kellenek a pontos, nyelvileg árnyalt 
leírások, mert ez teremti meg az atmoszférát. Amikor a nő követi a két fiút, ügyesen teremtesz 
atmoszférát, de egy érzékletes leírás még erősebbé tehetné a jelenetet.
Ha az álombeli döggel és lánnyal fog foglalkozni, akkor érdemes ezeket boncolgatni utána a 
párbeszédekben, a karakter gondolataiban, vagy hogy mennyire nyomja rá a bélyegét az életére. Ha 
az számít, hogy Andris vagy Dávid milyen lánnyal jön össze, érdemes korábban behozni a romantikus 
szál ígéretét, és ilyen irányba vinni például a párbeszédeket és a bulit. Akárhogy is döntesz, az írói 
ígéret később meghatározza az olvasók elvárásait.

A párbeszédek kapcsán ugyanúgy érdemes eldönteni, miről szól az adott jelenet, mint bármilyen más 
jelenet kapcsán tennéd. A nem lényeges csevegést össze lehet foglalni egy-két mondatban, pl. „Eztán 

Commented [V53]:  A csapos leírása annyira túlzóvá vált, 
hogy burkoltan drogra utalsz a szövegben. Nem tudom, ez 
volt-e a szándék, vagy a szöveg stilisztikai túlzása ez is.



megbeszéltük, hogy találkozunk a buliban, és ki-ki ment a maga dolgára.” Ha azonban lényeges 
információ hangzik el, arra érdemes ráfókuszálni, és párbeszéd formájában kibontani. A jelen 
részletben szereplő párbeszédek annyira közel vannak a regény nyitásához, hogy emiatt kiemelt 
helyet kapnak, írói ígéretté válnak. Később nem lenne probléma a hasonló, ugrató párbeszédekkel, 
de itt, amennyiben a későbbiekre vonatkozóan nem fontos információkat tartalmaznak, zavaróak 
lehetnek az olvasó számára.
A karakterekről viszonylag keveset tudhattunk meg a részletből, Andrisról lényegében csak azt, hogy 
szerelmi bánata van, és hogy ő a legjobb barát. Dávidról pedig, hogy gyakran rémálmodik, ami 
izgalmas horog, mert azonnal felveti a kérdést, hogy miért? Miről? Megtörtént esetről? Mióta? Illetve 
hogy ő egy laza, ivós/bulizós gimnazista fiú, akinek fontosak a külsőségek, és lenézi a számára csúnya 
embereket. Ha ez utóbbi csak a laza narrációról szól, és nem a karakterről magáról, megérné kiszedni, 
mert lehetnek olvasók, akiket sért ez a fajta véleményezés. a karaktert pedig kifejezetten 
antipatikussá teszi. Ha fontos karaktervonás és szándékos, akkor később érdemes konfliktust 
generálni belőle/miatta.
A részlet legnagyobb gondja, hogy nincs irányítva a fókusz. A szöveggel az olvasó figyelmét lehet 
irányítani, felhívni a figyelmét a fontos dolgokra, itt viszont ez hullámzik, kevésbé lényeges dolgokra 
helyeződik igen nagy hangsúly (a szöveg helyével, a stílussal, az információadagolással). Míg a fontos 
dolgokat egyértelműen kimondod, az eszköztárral nem támasztod alá, így disszonáns hatást kelt az 
írás. Megalapozva, kiegészítve, a fókuszt tartva nagyon jó regény lehet még belőle.

Helyesírás tekintetében a vesszők használatát érdemes majd átnézned, illetve párbeszédek elejére 
gondolatjelet (–) ne pedig kötőjelet (-) tegyél. 

Kíváncsi vagyok, később hova fog kifutni a történet, figyelemfelkeltő, hangulatos volt, az olyan ügyes 
horgokkal, mint pl. a rejtélyes lány vagy az álom kérdése, kíváncsivá tettél. Köszönöm, hogy 
olvashattam, és további sok sikert kívánok az íráshoz!

Nagy Viki


