
Czibor Panni:

Milyen volt…



Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.

Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.

                                (Juhász Gyula: Milyen volt…)

A jég már felolvadt, a víz lágyan fodrozódott a kora tavaszi napsütésben. A vadkacsák 

boldogan totyogtak a parton, a hattyúk magasra emelt fejjel, fensőbbségesen úszkáltak a vízben. 

A nap sugarai szikrázóan sütött, gyémántcseppekként tükröződveültek meg a tó tükrén, de 

erejüke még nem volt.

 Az egész természet megújulásra vágyott, és fel volt készülve a körforgás következő 

lépésére: a tavasz kibomlására, és a nyárban való kiteljesedésre, ami majd az őszben temeti el 

magát, hogy a téli pihenés után kezdődhessen az egész elölről. De most őszről és télről még szó 

sem volt, és a nyár is messze járt még. A tavasz éppen hogy megérkezett a nárciszokkal és a 

békákkal a patakparton, és az egyre hosszabb nappalokkal. 

Commented [KP1]:  Nagyon szép, vizuális képeket 
festesz, de egy ennyire hosszú mondatba könnyen 
megbicsaklik az olvasás, ami a regény elején nem túl 
szerencsés. Az olvasó kénytelen visszaolvasni, hogy 
értelmezze, ami akár visszás érzéseket is kiválthat.
Kezdésnek célszerű inkább a figyelmet felkelteni, mint 
információs blokkal megakasztani az olvasást, és ha már az 
olvasó kíváncsisága ki van hegyezve, akkor nyugodtan meg 
lehet szakítani a cselekményt egy-egy információ esetleg 
bővebb kifejtésével.



A tavasz mindig az újrakezdés lehetőségét tartogatja magában, nem csak a természet, hanem 

a természet minden teremténye, így az ember számára is.

 Ahogy ezen a tavaszi reggelen a városka, benne egy lánnyal,, a tóval együtt ébredezett a 

tóval, nem sejtette még az ősöreg tó sem, hogy mi vár rájuk ezen a tavaszon az újjászületés 

jegyében.

 A legszebb a tavaszban, hogy mintha a semmiből építené fel a nyarat. A tavaszon kívül 

mMég egy ilyen dolog biztosan van, ami a semmiből valamit építkezik, ez pedig a szerelem. 

De miért is szaladok ennyire előre?

 Élvezzük inkább a tó nyugodt látványát, mert a túlparton már gyülekeznek a felhők, és 

bizony délutánra várható egy kiadós eső, még az is lehet, hogy villámlani is fog. Addig üljünk 

le itt a padra, és gyönyörködjünk a mi kis tengerünkben.!

Commented [KP2]:  Túl sokszor ki van hangsúlyozva, hogy 
tavasz van. Nyilván, ha valami különös jelentőséggel bír, arra 
célszerű ismétléssel felhívni a figyelmet, de a túl gyakran (és 
túl sűrűn) ismételgetett információk nem szerencsések.

Commented [KP3]:  A gyülekező felhők jól előrevetítik, 
hogy valami kellemetlen fog történni, éppen ezért nem 
célszerű elvonni a fókuszt erről a sejtetésről.



1. Boróka

Szinte eEl sem hitte, hogy több hónapnyi szerencsétlenség-lavina után végre úgy néz ki, 

hogy egy lépéssel előrébb jutott ebben az életnek nevezett labirintusban. Végre talált egy olyan 

munkahelyet, aholnnét az első próbahét után nem menekült visítva a próbahét után, hanem 

aláírta a szerződést az igazgatónővel.

 Úgy tűnt, hogy nem csak ő az egyetlen, aki örül. Örült a család, mert már azt hitték, valami 

baj van a lányukkal, hogy 21 évesen nem jár egyetemre, bulizásról hallani sem akar, és egyik 

munka sem felel meg neki. Örültek a barátnői, mert azt remélték, hogy így majd kicsit 

szociálisabb lesz, és nem nekik kell mindenhova magukkal rángatniuk, puszta szánalomból. 

Örültek a munkatársai is, mert Boróka szorgalmas és kitartó volt, már ha talált valamit, ami 

tetszett neki, és lekötötte az energiáit, és ez most pont valami ilyesmi volt. A városi könyvtárban 

dolgozni, még ha alacsony fizetésért és heti 30 órában is, de előrelépés volt az elmúlt fél évhez 

képest, amikor szinte semmi sem tudta kimozdítani a depresszióból. 

Commented [KP4]:  Mivel a szöveg a későbbiekben csak 
arról számol be, hogy Boróka nem talált neki tetsző 
munkahelyet, így túlzó „szerencsétlenség lavináról” 
beszélni.
Ez a szóösszetétel ráadásul meg is bonyolítja a mondatot.
Bár a regény ténylegesen nem itt kezdődik (hiszen volt egy 
versrészlet és egy „prológus” is), mégis az első fejezet kezdő 
mondatánál ugyanolyan fontos, hogy figyelemfelkeltő 
legyen, mintha az egész regény ezzel kezdődne, ezért nem 
célszerű hosszú mondattal kezdeni, amibe az olvasó 
belebonyolódhat, és ügyelni kellene, hogy a szöveg a 
legpontosabban fejezze ki magát.

Commented [KP5]:  Már a „prológusban” is 
megfigyelhető volt a tavasz esetében a gyakori szóismétlés, 
ügyelni kellene rá, hogy ezeknek a száma minimálisra 
csökkenjen.
A szövegen látszik az olvasottság, a gazdag szókincs, csak 
egy kis odafigyelés kell a szósimétléseknél. 

Commented [KP6]:  Ez a bekezdés szintén egy 
információs blokk, ami ennyire a regény elején megakasztja 
az olvasást, ráadásul kicsit ki is zökken ennél a résznél a 
nézőpont, mert nem igazán Boróka gondolatait vagy 
véleményét adja át, hanem beszél a családról, a barátairól, a 
munkatársairól.
Bár a szülők esetében feltételezhető, hogy Boróka ismeri 
őket annyira, hogy tudhatja, mennyire örülnek a 
munkájának, a barátnők, és pláne a kollégák esetében ez a 
tudás már erősen megkérdőjelezhető.
Borókának a barátai elmondták volna, hogy szánalomból 
rángatják magukkal, vagy ezt éreztették?
A munkatársak esetében pedig gyakorlatilag semmiféle 
kiismerésről nem beszélhetünk még.
Boróka egy próbahéten van túl, ami alatt egy zárkózottabb 
ember nem sokat mutat meg magából.

Commented [KP7]:  A későbbiekben kiderül, hogy Boróka 
jelentkezett egyetemre, csak éppen a pontjai nem voltak 
elégségesek.
Viszont a kora azt sugallja, hogy nem éppen tavaly 
érettségizett, viszont így felmerül a kérdés, hogy vajon 
minden évben felvételizett az egyetemre? Akár igen, akár 
nem, 3 év elég sok, hogy ez az első igazi munkahelye, még 
ha esetleg évvesztes is.
Eddig Boróka jelleméből nem az tűnt ki, hogy felelőtlen 
lenne, sőt, ennek épp az ellenkezője, így viszont nem 
teljesen világos, hogy eddig mit csinált, és miért csak 
mostanság próbálkozott munkát találni.
Mivel nem az egész regényt látom, csak az elejét, így lehet, 
hogy ezekre a kérdésekre majd választ kapunk.

Commented [KP8]:  Ki kellene válogatni a lényegi 
információkat ebből a részből (Boróka kora, hogy nem jár 
egyetemre, és a kapott munka, depresszióra való hajlam), és 
ezeket az információkat elszórni a szövegben.
A megfelelő helyeken beszúrt, apró információmorzsákat 
sokkal könnyebben befogadják az olvasók, ráadásul ha 
például a cselekményhez kötjük őket, akkor nekik is 
könnyebb lesz a későbbiekben előhívni ezeket a 
tényadatokat.

Nem kell félni attól, hogy az olvasó nem kap rögtön teljes 
képet a nézőpontkarakterről!



Tulajdonképpen Boróka nem is próbálkozott nagyon sok helyen a könyvtár előtt. Volt a 

Rossmannban, a városháza titkárságán és a családsegítő szolgálatnál. Mindenhonnan 

elmenekült, mert nem érezte úgy, hogy ez lenne az, amire vágyik.

 A legtöbben  barátnője és családtagja már teljes csődtömegnek tarthatták.otta, és 

aAnyja régi barátnői például közül sokan aggódtak érte. Persze mindegyik csak ilyen 

felületes aggodalom volt. Az egyikük azzal ijesztgettéke, hogy ha nem jár egyetemre, nem fog 

jó férjet találni., a másik azzal, hogy Vagy bele fog porosodni ebbe a munkába.

Azt is éppen eleget hallgatta egy ilyen kicsi városban, a harmadik azt fájlalta, hogy az 

egyetem kimarad az életéből ez a remek lehetőség, tudniillik az egyetemre járás, ami pedig 

mindenki életében a legbulisabb időszaknak kellene lennie.

 Az persze nem érdekelte őket, amikor Boróka idegesen közbevetette, hogy ő Boróka 

szívesen járna egyetemre, de úgy alakult, hogy idén egy ponttal több volt a határkellett a jogra, 

és neki éppen az az egy pont hiányzott volna a bekerüléshez. 

 Mióta azonban elkezdett a könyvtárban dolgozni, teljesen kisimult, kezdte összeszedni 

magát, visszaszedte azt az öt kilót, amit a ponthatárok kihirdetése után egyik hétről a másikra 

adott le, és újra megjelent a huncut csillogás a szemében.

Commented [KP9]:  A szövegben nagyon sokszor 
fölösleges szavak vannak, amelyek túlírttá teszik azt.
Egy túlírt szöveget mindig nehezebb olvasni, mintha a 
mondatok letisztultak.

Commented [KP10]:  Apró különbségnek látszik a 
„tartotta” – „tarthatta” szavak közti eltérés, mégis lényeges, 
mert az, ha a barátnői valamilyennek tartották Borókát vagy 
azt feltételezi, hogy Boróka pontosan tisztában volt ezzel, 
viszont tényleg őszinte barátságnak kell lennie, hogy valaki 
ilyen negatív kritikát el merjen mondani, vagy ha a lányok 
nem mondták nyíltan Boróka szemébe ezt, akkor viszont a 
nézőpont bicsaklik meg, és egy pár szó erejéig a szöveg átlép 
a barátnők nézőpontjába.
A „tarthatta” szó viszont Boróka gondolatait fejezi ki. Nem 
biztos benne, hogy csődtömegnek tartják, de ő így gondolja.

Commented [KP11]:  Ezzel kívülről mutatod a karaktert, 
ami eltávolítja az olvasót a nézőponttól.
Érdemes inkább Boróka belső örömét leírni, mert a belső 
érzékelés mindig meghittebb, és az olvasót is közel húzza a 
nézőpontkarakterhez, márpedig lényeges, hogy az olvasó 
átérezze a karaktert.



 Egyszóval minden jel arra mutatott, hogy ez a féléves szerződés a városi kulturális 

központtal mindenkinek nyereséges lesz: Borókának, a családjának, a barátainak, de még a 

kultúrháznak is, mert igencsak könyvtáros híján voltak, ugyanis hirtelen két könyvtárosketten 

is gyesre mentek. 

Boróka a második rendes munkahetét töltötte a könyvtárban, amikor egyik délután bejött a 

központ igazgatónője, hogy bejelentse a másnap esedékes uniós pályázatokat megvitató, 

minden dolgozót érintő különleges gyűlést.

–  „Remek alkalom lesz számodra, Boróka, hogy megismerkedj a többi munkatársaddal is, 

ne csak a könyvtátorsokkal!” – mosolygott rá Sára néni Borókára. 

Sára néni már azóta ismerte Borókát, hogy háromévesen beiratkozott a könyvtárba. Akkor 

még az anyukája olvasta fel neki a meséket, de két éven belül Boróka már folyékonyan olvasott, 

és onnantól kezdve nem volt megállás: Boróka szinte beköltözött a könyvtárba, és hetente 

kiolvasott legalább öt könyvet. Még azelőtt felengedték a felnőtt könyvtárba, hogy 

gimnáziumba ment volna, mert a gyerek- és ifjúsági részleget már hetedikben kivégezte.

 Éppen ezért nem volt meglepő, hogy Sára néni ezért (is) örömmel fogadta örömmel, amikor 

jelentkezett a munkára. 

Commented [KP12]:  Amennyiben nincs jelentősége, 
hogy mi lesz a gyűlés támája, akár el is hagyható, de ha 
lényeges, akkor is célszerű vagy külön mondatban helyet 
találni neki, vagy máshol átadni ezt az információt, mert így, 
egy mondatba bezsúfolva már túl sok az információ, és így 
az olvasó könnyen elveszik bennük.

Commented [KP13]:  Párbeszéd központozásánál nem 
idézőjelet használunk az irodalmi szövegben, hanem 
gondolatjelet.

Commented [KP14]:  Mivel Boróka ennyire szereti a 
könyveket, a könyvtárat, felmerül a kérdés, hogy miért nem 
egy ehhez közelebb álló szakot választott?
Vagy ha nem is elsődleges szaknak ezt, de opciónak?
A jog meglehetősen száraz, ami kevés teret enged a 
képzeletnek.
Ettől még a jog jó választás lehet, de arra ügyelni kell, hogy 
indoklásra kerüljön vagy megmagyarázásra Boróka 
választása.



Boróka nem igazán értette, mi szükség van az ő „bemutatására”. 

azonban kicsit tartott ettől a megismerkedéstől, mert attól félt, hogy szerencsecsillaga előbb-

utóbb leáldozóba fog: nem lehet, hogy talált egy normális munkát, hogy még a munkatársaival 

is egytől-egyig jóban lett gyakorlatilag két hét leforgása alatt, és még a többi dolgozóval is 

megtalálja a közös hangot. Különben is, tTökéletesen tisztában volt azzal, kik dolgoznak még 

a házban: Sára nénin és a négy könyvtároson, Csillán, Vicán, Lilin és Katin kívül ott volt még 

a gazdaságis Rebeka, a gondnok Tamás bácsi, a portás Gyöngyi néni és a két 

művelődésszervező: Zita és Anna.

 Mindegyikük a legalább tíz éve együtt dolgozó, állandó gárda része volta központban 

dolgozott, tehát körülbelül általános iskola negyedik osztálya óta rendszeresen összefutottak, 

mikor Boróka könyvtárba jött, ezért nem igazán értette, mi szükség van az ő „bemutatására”. 

Mintha legalábbis a társaságba akarnák bevezetni, a 100 évvel ezelőtti etikettek szerint. De 

annyi mindent köszönhetett Sára néninek, hogy eszébe sem jutott, hogy valamiképpen 

szabotálja a tervét. Vagyis persze, eszébe jutott, hogy majd a megbeszélés előtt hirtelen rosszul 

lesz, és kikéredzkedik a mosdóba, de gyorsan el is vetette az ötletet. 

Másnap reggel Boróka idegesen ébredt.

Commented [KP15]:  Ha egyszerre ennyi nevet mutatsz 
meg az olvasóknak, akkor biztosra vehető, hogy egyet sem 
fognak megjegyezni.
A felsorolás akár el is hagyható, de az is megoldás, ha csak 
az adott pozíció kerül megjelölésre.
Az olvasó könnyebben megjegyzi a szereplőket, ha 
cselekményben, párbeszédben találkozik velük először, mert 
úgy lesz mihez kapcsolni őket.
Az információs tömbben megosztott információk mindig 
könnyebben elsikkadnak. 



azért tökéletesen tisztában volt vele, hogy aA nyolckor kezdődő gyűlésen, ami miatt ráadásul 

előbb be is kellett menniekorábban kellett kelnie, mert alapból csak kilencre jártak, ő lesz a 

nagyobb szenzáció, nem az eus pályázatok és támogatások.

 És mondjuk az sem segített  sokat a dolgon, hogyRáadásul a munkába menet összefutott 

Mátéval.

, akit már tTöbb hónapja sikeresen el tudtaott kerülni a fiút, de most persze, egy olyan 

reggelen, amikor már amúgy is ideges volt, egyszer csak szembejött vele. A srác persze jópofa 

akart lenni, mintha nem ő lett volna az, aki két éven keresztül bántalmazta volna a lányt egy 

olyan párkapcsolatban, ami mindennek volt nevezhető, csak éppen egészségesnek nem. Így 

aztán nem volt meglepő, hogy Boróka teljesen kikészült már reggel nyolc előtt, és se lát se hall 

üzemmódban robotolt be az épületbe. 

Rajta Borókán kívül már majdnem mindenki ott a teremben volt, és ezt a különös dolgot már 

a múlt héten felfedezte: az itt dolgozók szerettek ide járni, szerették egymást, nem voltak 

rivalizálások, nem voltak egymás háta mögötti összesúgások, mindenki elviselte a többiek 

hülyeségét, és mindenben támogatták egymást. A felszín legalábbis ezt mutatta. Ehhez pedig 

az is hozzátartozott, hogy bizony-bizony nem a munkaidő megkezdése előtt öt perccel estek be, 

Commented [KP16]:  Csak feltételezhető, hogy a 
regényben jelentősége lesz a Mátéval való bántalmazó 
kapcsolatnak, viszont ebben az esetben kevés, hogy ez a 
rész nincs jelenetben megmutatva, csak egy általános 
összefoglalót kap az olvasó, amiből még Boróka lelki világa is 
inkább csak következtethető, mintsem megkapná azt az 
olvasó első kézből.

Ha azért került ez a rész csak egy ilyen összefoglalószerű 
elmesélésbe, mert nem lesz jelentősége a továbbiakban, 
akkor viszont felesleges elvenni a fókuszt a jelen 
cselekményről.



hanem volt olyan, hogy már fél órával előbb bejöttek trécselni. Ma is, háromnegyed nyolckor, 

Boróka székén kívül már csak egy két ülőhely maradt üresen. 

A lányBoróka próbálta felkutatni a szemével, miközben Vicával a közelgő könyvtári hetet 

vitatták meg, hogy ki az, aki hiányzik, amikor. Nem kellett nagyon sokat gondolkoznia, mert 

rögtön bevillant neki., hogy Annát már a múlt héten sem látta, valószínűleg beteg. De azért 

furcsállta, hogy ez eddig nem tűnt fel neki. 

Sára néni már éppenpontosan nyolckor gondolta  elkezdteeni a meetinget, amikor ám abban 

a pillanatban, hogy felállt a székéről, hallották, hogy valaki motoz a bejárati ajtó megzörrent. 

nál – ilyenkor, mikor a kultúrház hivatalosan még zárva volt, kulccsal közlekedett minden 

alkalmazott -, majd Anna szőke alakja jelent meg az ajtóban.

–  „Bocsánat, hogy késtem” – szabadkozott bársonyos hangján –, „de a 71-esen iszonyatos 

forgalom van! Biztos minden pesti a hétvégére jön!”

Boróka megfordult a széken, hogy ő is köszönjön az újonnan érkezett kollégának, akivel 

egyébként még nem is találkozott, mióta hivatalosan is munkatársak lettek, és alapos 

meglepetés érte. Talán nyáron, a borheteken látta utoljára Annát, és azóta – alsó hangon is – hat 

Commented [KP17]:  Ezt a részt azért törölném, mert ez 
is elvonja a fókuszt a cselekményről, kicsit csapong, ráadásul 
túlírt is.
Bár Boróka személyiségéről nem sok derült ki, vannak elég 
egyértelmű jelek, amelyek azt mutatják, hogy Boróka egy 
zárkózottabb, introvertált személyiség (nem jár bulizni, 
szívesen jár könyvtárba, ahol csend van, szívesen olvas kicsi 
korától, amit a legjobb magányos elfoglaltság, ódzkodik a 
hivatalos bemutatástól), így viszont megkérdőjelezhető, 
hogy Boróka egy hét alatt ennyire kiismerte a munkatársait, 
és átlátta a munkahelyi kapcsolathálózatot, hogy nem 
áskálódnak egymás ellen, megismerte a többiek hülyeségeit, 
stb…

Commented [KP18]:  A „látta”, „hallotta”, „érezte”… stb. 
szavak filterszavak, mert egy szűrőréteget állítanak az olvasó 
és a nézőpontkarakter közé.
A helyett, hogy azt írjuk, hogy „Péter látta, ahogy egy fekete 
macska átrohan az autója előtt”, nyugodtan elhagyható a 
„Péter látta” rész, és csak magát a fekete macskát kell 
megmutatni.
A szöveg sokkal erősebb lesz a filterszavak nélkül, és az 
olvasó és a nézőpontkarakter között sem áll ott az a 
szűrőréteg, így könnyebb lesz azonosulni a szereplővel.

Commented [KP19]:  Pontatlan a kifejezés, mert nem az 
alakja szőke. A haja színét máshol is meg lehet osztani, így itt 
célszerű a pontatlan kifejezés miatt törölni.

Commented [KP20]:  Mivel Boróka csak később fordul 
meg a székével, így ezt nem láthatja.
Vagy hamarabb kellene megfordulnia, vagy a vizuális leírás 
helyett mondjuk csak Anna hangját megmutatni. Itt jó 
alkalom lenne például arra is (mivel a hang leírása kerülne 
előtérbe), hogy az olvasó képet kapjon arról, Boróka 
milyennek találja Anna hangját.
Ez azért is lehet érdekes, mert akár az is feltételezhető ebből 
a szövegrészletből, hogy a fókusz kettőjük kapcsolatán lesz.

Commented [KP21]:  Párbeszéd központozásánál nem 
idézőjelet használunk az irodalmi szövegben, hanem 
gondolatjelet.



hónap telt el. A nő akkor még erős túlsúllyal küzdött, a haja fénytelen hajjalvolt, és fémkeretes 

szemüveget viseltével küzdött.

 Ehhez képest most olyan volt, mintha kicserélték volna, és valaki mást küldtek volna 

helyette.

 Boróka alig tudta elképzelni, hogyan sikerült alig fél év leforgása alatt a másik nőnek ilyen 

látványos átalakuláson keresztülmennie.: most gGyakorlatilag egy gramm felesleg nem volt 

rajtaAnnán, sőt, furcsa volt, de a világoskék selyeming alatt tisztán kivehető volt, hogy a 

bicepsze vékony ugyan, de erősjól láthatóan kirajzolta vékony, ám annál erősebb bicepszét. 

Szőke haja egészségesen csillogott, a drótkeretes szemüvegét kontaktlencsére cserélte, és úgy 

összeségében leginkább egy sikeres üzletasszony benyomását keltette, nem pedig egy kisvárosi 

művelődésszervezőjét.

 Borókának most jutott eszébe az is, hogy fogalma sincs, mennyi idős a nő. Eddig mindig 

negyven fölé saccolta, de most, ebben az új formájában nem mondta volna harmincötnél 

többnek. 

A lány aAzon kapta magát, hogy szinte illetlenül sokáig nézite Annát.

Commented [KP22]:  Mivel alapvetően megfigyelhető, 
hogy a szövegben túlsúlyban vannak a több tagmondatból 
álló tagmondatok, néhol érdemes egy-egy rövid mondatot is 
beiktatni, főleg, ha ezzel az információismétlés is 
elkerülhető.
A több hosszú mondat közé beékelődő rövid mondat mindig 
felhívja az olvasó figyelmét valamire.

Commented [KP23]:  A borhetek augusztus végén 
szoktak lenni, akkor ha jól számolom, február környéke 
lehet.
Esetleg célszerű lenne a „prológusban” kora tavasz helyett 
olyasmit jelezni, hogy a tavasz korán érkezett, mert a 
február még inkább a télhez tartozik.

Commented [KP24]:  Miért volt furcsa?

Commented [KP25]:  Itt például teljesen jó helyen van a 
haja színére tett utalás.

Commented [KP26]:  Mármint akkoriban saccolta 
negyven fölé, amikor még könyvtárba járó diák volt, vagy 
nyáron tippelte volna ennyinek, amikor összefutottak a 
rendezvényen?



, ám olyan sok idő talán nem telt el, mert aA nő éppen hogy csak elsétált a bejárati ajtótól a 

pontosan Borókával szemben lévő, egyetlen üres székhez sétált.

, mert Sára néni fixa ideája volt, hogy a meetingeket körbe rakott székeken kell megtartani, 

így mindenki lát mindenkit, és arra sincs esély, hogy valaki a sorok között előkapja a mobilját. 

Boróka eddig támogatta ezt az ötletet, egészen mostanáig, amikor isde most el sem tudott 

képzelni ennél rosszabb felállást.

 Amikor idáig ért a gondolatmenetben, Anna éppen felpontosan ekkor nézett fela csomagjai 

lepakolásából, és találkozott a pillantásuk. Annán látszott, hogy nagyon meglepődött, mert bár 

biztos mondták neki az új munkatárs érkezését, nem volt túl valószínű, hogy pontosan tudta is, 

kire számítson. Most azonban eEgy pillanatig olyan volt, mintha félrenyelte volna a rágóját, az 

arcán meglepetés látszottahogy tekintete többször is végigsiklott Borókán. Bár biztosan 

mondták neki, hogy új munkatárs érkezett, nem volt valószínű, hogy tudta is, kire számítson.

A kellemetlen helyzetnek Sára néni vetett véget, aki végre elkezdte a megbeszélést.

A szöveg mögött látszik az olvasottság, főleg a leírásokon, ahol nagyon szép képeket festesz 
meg, viszont szem előtt kellene tartani, hogy nem csak egy érzékszervünk van, hanem a 
látáson túl ott a szaglás, az ízlelés, a tapintás, a hallás.

Minél több szinten sikerül bevonni az olvasót a történetbe, annál hatékonyabb lesz az írás, és 
az olvasó is annál valóságosabbnak fogja elfogadni a történet világát és szereplőit.

Commented [KP27]:  Mivel Borókának ez az első 
meetingje (tekintve, hogy csak múlt héten kezdett, és Sára 
néni itt akarta „bemutatni”), át kellene kicsit dolgozni a 
mondatot, hogy például tegnap délután Sára néni Boróka 
segítségét kérte, hogy rendezzék be a termet, vagy esetleg 
párbeszédben megosztani az információt, hogy ez a felállás 
„Sára néni fixa ideája”, mert egyébként kérdéses, hogy 
Boróka ezt tudhatja-e, ismeri-e ennyire jól Sára nénit?



Olyan esetben például, amikor a karakter nem láthat dolgokat (mint például Boróka nem 
láthatta Annát belépni, ha háttal ült neki), célszerű a többi érzékszervet előhívni.

Ebben az esetben Boróka nyilvánvalóan túl messze van Annától, hogy az illatát 
megérezhesse, de akár meg lehet mutatni a nyíló ajtón beszökő hidegebb levegőt, vagy 
megmutatni Anna hangját, amikor megszólal.

Bár a legtöbb emberre igaz, hogy a látás az elsődleges érzékszerve, mégis megfigyelhető, 
hogy sokkal intenzívebb, ha egy leírás más érzékszervet von be. Mélyebb lesz a nézőpont, az 
olvasó közelebb fogja érezni magához a nézőpontkaraktert, jobban bele tudja magát képzelni 
a bőrébe, és valószínűleg ezáltal maradandóbb benyomást is adhat a szöveg.

Az öt érzékszerven (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) túl van még egy nagyon lényeges 
dolog, méghozzá a karakterek belső érzékelése, a testi reakcióik leírása.

Fokozottan fontos lenne tudnia az olvasónak, milyen érzelmi folyamatok játszódnak le a 
nézőpontkarakterben, amikor érzelmileg fontos lehet az adott jelenet.

Ebből a kis szövegrészletből még nem derül ki, de sejthető, hogy a Máté kapcsán felhozott 
„bántalmazó” kapcsolat egyik sarkalatos pontja lesz a regénynek, amire az érzelmi ív szépen 
fel is épülhet, pont ezért lenne fontos, hogy amikor Máté először felbukkan a regényben 
(reggel Boróka összefut vele munkába menet), az olvasó megismerje Boróka érzéseit, 
gondolatait ezzel kapcsolatban.

Ugyanilyen fontos lehet Anna első megpillantása, mert a nő megváltozása valószínűsíthetően 
része lesz Boróka történetének.

Sajnos ezek a részek teljesen mentesek a belső érzések megfestésétől, és e nélkül a nézőpont 
túl távoli marad az olvasóhoz képest, márpedig ezt fontos lenne elmélyíteni, hogy az olvasó 
pontosan ugyanazt érzékelje, amit Boróka is, mint nézőpontkarakter érzékel.

A nézőpont elmélyítésének egyik eszköze az is, hogy a karakter és az olvasó közé nem 
húzunk egy szűrőt, amin keresztül kellene, hogy érzékelje az adott szereplőt.

Ilyen szűrőt generál, ha olyan filterszavakat használunk, mint „látta”, „hallotta”, „érezte”… 
stb.

A helyett, hogy azt írjuk, „láttam, ahogy eleredt az eső”, vagy „hallottam az esőcseppek 
kopogását az ablakon”, célszerű azt írni, hogy „eleredt az eső” vagy „az esőcseppek az 
ablakon kopogtak”.

Ezek elhagyásával a szöveg sokkal erősebbé válik, és az olvasó érzékelése is közvetlenebb 
lesz. A szöveg azt fogja sugallani, hogy közvetlenül ezt vagy azt érzékeljük.

Az ilyen filterszavak elhagyásán túl arra is ügyelni kellene, hogy egyéb fölösleges szavakkal 
se tűzdeljük tele a szöveget, mert egy túlírt szövegnél homályos lesz a mondandó, és az 
olvasó nehezen fogja értelmezni a mondatokat.



Törekedjünk arra, hogy minél pontosabban fejezzük ki magunkat, és akkor máris letisztultabb 
lesz a szövegünk, kevésbé érződik majd túlírtnak.

Arra is ügyelni kellene, hogy a szöveg tagozódása ne legyen egysíkú.

Jelen írásnál megfigyelhető, hogy túlnyomó többségben vannak a hosszú, több tagmondatból 
álló mondatok, és csak elvétve akadnak rövidebbek.

Az egyforma hosszúságú, gyakran azonos szerkezetű mondatok monotonná, unalmassá teszik 
a szöveget, ráadásul ha hosszú egy mondat, bonyolultnak tűnhet, az olvasó könnyen 
belegabalyodhat vagy elveszhet benne, kénytelen lesz visszaolvasni, hogy értelmezzen egy-
egy gondolatot, márpedig ez az olvasás folyamatában egy bukkanó.

A hosszú mondatokat ráadásul külön óvatosan kell felépíteni, a kapcsolódási pontoknak 
világosnak kell lenniük, hogy magukkal sodorják az olvasót.

Váltogatni kell a mondatok hosszát, mert már ezzel az egy eszközzel is könnyű felhívni az 
olvasó figyelmét.

Míg a hosszú, lassan hömpölygő mondat lelassítja a cselekményt, addig, ha jó helyen van 
közbeszúrva egy rövid mondat, az olvasó felkapja a fejét. Valamit előrevetít a mondat hossza.

A rövid mondatok sokkal hatékonyabbak, ütősebbek, mert már önmagukban feszültséget 
generálnak.

Érdemes őket akkor használni, ha nyomatékosítani akarunk, vagy ha pörgős eseményt 
gyorsan átadni.

Viszont a csak rövid mondatokból álló próza monoton és darabos lesz, ezt szem előtt kell 
tartani, ráadásul az egymást követő rövid mondatok zaklatottságot válthatnak ki, pont azért, 
mert feszültséget keltenek.

A regényben sokszor előfordult, hogy a szöveg csak elmondott egy bizonyos dolgot, de nem 
mutatta meg ezt konkrétan, jelenetben.

A „mutasd, ne mondd” szabály az írástechnika egyik legfontosabbja.

Természetes ugyan, hogy nem lehet mindent megmutatni.

Egy részleteibe menő jelenet sokkal terjedelmesebb, mint ha pár szóban összefoglalnánk a 
cselekmény lényegét, de általános szabályként elmondható, hogy ahol fontosak a karakterek 
reakciói, érzéseket akarunk kiváltani, vagy éppen az adott történés jelentőséggel bír, akkor ott 
nem elég elmondani, mi történt, hanem meg kell mutatni a részleteket is, hogy az olvasó 
fejében megelevenedjen az adott jelent.

„Megmutatás” az élénk részletek és az érzékszervi benyomások segítségével érzékletesen 
ábrázolt történések, lelki folyamatokat, reakciók.

Az „elmondás” mentes ezektől az élénk részletektől, csak magyarázatot takar, amikor 
összegzi az író, amit tudni kell a történetről, a háttérről vagy a karakterek érzéseiről.



A megmutatott, élénk részletek teszik élővé a szöveget, és kellő érzelmi alapozásul is 
szolgálnak.

A már fentebb is említett találkozás Mátéval például csak egy „elmondó” szövegrészlet volt. 
Röviden összefoglalta, hogy Boróka összefutott a fiúval, holott kínosan ügyelt rá mindig, 
hogy elkerülje, és a szöveg említést tesz egy bántalmazó kapcsolatról is.

Nyilvánvaló, hogy Boróka ennél a találkozásnál egy érzelmi hullámvasútra került fel, és 
mivel ez egy nagyon erős mozzanata a regénynek, nemcsak Boróka érzéseit kell megmutatni 
az olvasónak, hanem a konkrét jelenetet is. Az olvasónak látnia kell Mátét, látnia kell maga 
előtt pontosan hol és mikor futnak össze, Máté viccelődésén túl a fiú egyéb mimikáját és 
testbeszédét, amivel megalapozhatod az olvasóban, hogy ne szimpatizáljon Mátéval.

És aztán betenni az információt a Boróka és Máté között lévő bántalmazó kapcsolatról.

Az információk kapcsán egyébként beszélni kell az információadagolásról is.

A szövegben több helyen blokkokba tömörültek össze az információk, viszont az ilyen 
információs tömbök vagy információs blokkok megakasztják az olvasást.

A zsánerirodalomban a cselekménynek haladnia kell, az olvasók nem szeretik, ha fél 
oldalakon vagy esetleg oldalakon keresztül áll a történet, és olyan információkkal kell 
foglalkozniuk, amelyek az adott pillanatban még nem teljesen érdeklik őket.

Például nem szerencsés megoldás, ha a karakter megáll a romos kúria kertjében, és ott 
kezdjük el ecsetelni a hely történelmét vagy hogy a karakter mikor tanult történelmet.

Az olvasó kíváncsisága ezen a ponton még nincs kellőképpen felcsigázva ahhoz, hogy egy 
nagyobb lélegzetvételű információ érdekelné, itt még sodródni akar a cselekménnyel, 
megtudni, mi van a kúria belsejében.

Ha lényeges az épület története, akkor is célszerű az információkat szétszedni, és apránként 
adagolva átadni az olvasónak.

Például a karakter meglát az előcsarnokban egy régi képet a kúriáról, és narrációban jelzi a 
szöveg, hogy a tanulmányaiból rémlik neki, hogy ki építette.

Fontos, hogy az információ erősen kapcsolódjon a jelenethez, mert így az olvasó is 
könnyebben vissza fog rá emlékezni a későbbiekben.

Az is megoldás lehet, ha az információ átadása a karakterek közti párbeszédekből derül ki.

A párbeszédek kapcsán ki kell emelnem, hogy bár a regényrészletben nagyon kevés párbeszéd 
akadt, azoknál ügyelni kell a helyes központozásra.

Zsánerirodalmi szövegben a párbeszédek nyitására, zárására nem időző jelet használunk, 
hanem gondolatjelet (–).

A regényrészlet kapcsán még érdemes említést tenni a kezdésről.



Nem rögtön a történettel kezd az írás, hanem egy versrészlettel, és aztán egy teljesen kívülálló 
nézőpontban íródott részlettel, amit akár prológusként is tekinthetünk.

Mivel ez a prológus nem valamelyik nézőpontkarakter szemszögéből íródott, itt még nincs az 
olvasónak semmilyen kapaszkodója, hogy mire számítson a történetből, ezért nem a 
legszerencsésebb egy ilyen kezdés, de ha marad a regényben, akkor is ügyelni kellene rá, 
hogy se hosszú, cirkalmas leírásokkal, se információs blokkokkal ne tegyük próbára az olvasó 
türelmét. Fogalmazzunk röviden, tömören, és a prológus végén mindenképpen legyen valami 
figyelemfelkeltő.

A regényrészlet egyébként rejt magában lehetőségeket, kíváncsivá tett a folytatásra.

Köszönöm, hogy olvashattam, és további sok sikert kívánok az íráshoz!

Koós Patrícia 


