
M. Z. Chapelle: AVEC DÉSIR – Párizstól keletre

(1. fejezet, részlet)

A Mae Klong partjának hal-tól és fűszerillattól nehézezült levegője felkavarodott, a szél Léo 

Traivut farmerba bújtatott lábának sodort egy eldobott újságot. Lepillantott, szeme rögtön 

megakadt az aznapi dátumon. Hogy is felejthette el? A gyomra egy csapásra sűrű csomóba 

összeugrott, a hőség ellenére jeges verítéktől lett libabőrös a háta. Nyelt egyet, miközben arrébb 

araszolt a papírtól, mintha ezzel az óvatoskodó mozdulattal saját múltjától is biztonságos 

távolságba kerülhetne.

A színes forgatagban egy kéz ragadta vállon, amitől ijedtében gyorsan arrébb húzódott.

− Ezt nem hiszem el! Léo! – szólította meg az illető. – Mikor érkeztél?

A délutáni napsütés elvakította egy pillanatra, de aAz ismerős hang hallatán Léo 

megnyugodott. ban eloszlott az ijedelem. Gyerekkori barátja, Seni Praves állt előtte. A fiú egy 

lLaza mozdulattal feltolta a napszemüvegét, és vidáman ölelésre nyitotta a karját, Léo azonban 

egy tétova hátralépettálással, majd  megakasztotta a mozdulatban. A tikkasztó meleg ellenére 

néhány pillanatra hideg hullám áramlott át a testén, majd egy másodperc alatt elillant. 

kKöhintett, és meglóbálta a kezében tartott csomagokat.

− Épp az imént jöttem Bangkokból.

− Semmit se változtál! – hunyorgott rá vigyorogva Seni. – Na jó, sikerült leköröznöd 

magasságban, igaza lett anyukádnak! Távolról nem voltam benne biztos, hogy te vagy az… a 

szemed viszont rögtön elárult.  

Commented [KK1]:  Ügyes horog! Máris érdekel 
a múltja 😊

Commented [KK2]:  Ha az illető hátulról ragadta 
meg, akkor nincs jelentősége a napsütésnek, mert már 
hangról felismeri. 

Commented [KK3]:  Próbálom elképzelni. 
Meglátta Léot hátulról (mert ha szemből, akkor miért 
ment volna a háta mögé, hogy vállon ragadja, meg 
akkor Léo is látta volna őt), ismerősnek tűnt, közelebb 
ment (még mindig hátulról) és a szeméről lett biztos 
benne, hogy ő az? Hmm…



Léo mosolyt erőltetett magára, tekintete akaratlanul a mellettük lévő kávézó üvegajtajára 

vándorolt. A tükörképe csodálkozva nézett vissza rá. Sosem akart kilógni a tömegből, de hamar 

rájött már gyerekként is, hogy ez nem lesz olyan egyszerű. Kortársai között rögtön feltűnést 

keltett a tipikus thai jegyeket háttérbe szorító szőkésbarna haja és világító kék szeme. Ugyan 

édesanyja felmenői között is akadt európai, arcának főbb vonásait mégis az apjától örökölte. 

Iskolatársai kezdetben furának tartották, majd személyiségét és képességeit látva 

különlegesnek. A különleges emberektől pedig elvárják, hogy irányítókká váljanak. Léo sokat 

töprengett azon, mennyire alakult volna másképp az élete, ha Senihez hasonlóan sötétszínű 

írisszel születik.

Felocsúdott a gondolataiból, amikormiközben egy csapat turista masírozott el mellettük, és 

telefonjaikkal fényképezve fordultak az előttük elterülő az úszópiac felé. 

− Gondolom, a városnézést elhalaszthatjuk – terelte arrébb Seni. Léo bólintott, majd 

előhalászta kulacsát a hátizsákjából, és nagyot kortyolt az időközben langyossá megmelegedett 

vízből. – Gyere, mutatom az utat!

Azzal Seni kikapta az egyik táskát a kezéből, és vigyorogva intett, hogy kövesse. Ahogy 

elhaladtak néhány gyümölcsösbódé előtt, Léo fejcsóválva vette tudomásul, hogy itt tényleg 

semmi sem változott. Egy-egyAz ismerősnek tűnő árusnaok még az arcát is ismerősnek találta, 

csak a fekete szemük körüli árkok mélyültek el, ruháik lettek még viseltesebbek. Eelőttük 

azonban ugyanúgy illatozott a szúrós kinézetű durian, a fehér húsú farang, vagy a nassolnivaló, 

fügére emlékeztető longkong. A folyón fel-le haladó hajók rendezetlen sora törékeny 

Commented [KK4]:  Ő mosolyog, a tükörképe 
meg csodálkozik? 😊

Commented [KK5]:  Szépen bemutatod a 
külsejét, csak nem jó helyen. Ezzel a töprengéssel 
megakasztod a cselekményt. Most arra lennék 
kíváncsi, mitől fél, mi van a múltjával, mit kezd a régi 
baráttal. 

Commented [KK6]:  Ez túl direkt. Jobb lenne, ha 
megmutatnád a különleges képességeit, mint hogy 
egyszerűen kijelented itt az elején. 

Commented [KK7]:  Ne most töprengjen! 
Várjuk, mi történik! 

Commented [KK8]:  Nem véletlenül találkoztak? 
Seni úgy meg volt lepődve, most meg csak úgy arrébb 
tereli. 



összhangot alkotott a napfényes utcákat rovó embertömegekkel. Mintha mindnyájan ugyanazt 

a ritmust követnék. Léo nehezen bírta elképzelni, hogy egykor ő is része volt ennek a világnak. 

a szimfóniának, most kívülállóként szemlélte az egészet, akár egy átutazó.

Örült neki, hogy akadt idegenvezetője, így legalább nem kellett a GPS-szel bajlódnia, hanem 

kedvére nézelődhetett. Miközben elszlalomoztak az utca szélén egymást túlkiabáló árusok közt, 

Seniből hátrafordult felé, és határtalan lelkesedéssel kitört ki belőle a szóáradat:

− Esküszöm, Léo, a sors akarta, hogy összefussunk! Hihetetlen, pont ma gondoltam rá, hogy 

felhívlak… Ssejtettem, hogy a temetés után hazajössz. Aztán beugrott, hogy még a számodat 

sem tudom. Haha! A Facebook profilod meg olyan sivár, akár a Daw Bar itallapja. 

Próbálkoztam, de semmit se tudtam kideríteni rólad az internetről.

Az utolsó szavak után kérdőn pillantott a másikra. Léo elmosolyodott, számított arra, hogy 

kérdések garmadája zúdul majd rá, ha visszatér amint beteszi a lábát az országba. Csoda, hogy 

a szűk körben megtartott temetés körüli napok nyugodtan teltek, de sejtette, hogy a régi 

otthonuk környékén hamar elterjed majd a hír, hogy hazajöttitthon van. Vajon mit mondanak 

majd a szomszédok, amikor meglátják? Biztosan még mindig emlékeznek arra, miért is ment el. 

Az amphawai öregasszonyok emlékezete, akár az elefántoké, legalábbis az anyja mindig így 

mondta.

− Nem igazán használom a Facebookot – válaszolt Seni kérdésére. − Ami azt illeti, tényleg 

kicsit el akartam tűnni az utóbbi időben.

Commented [KK9]:  Ez jól hangzik, de nehezen 
tudom értelmezni. 

Commented [KK10]:  Még az árusok arcára is 
emlékezett! Minek kellett volna neki GPS?

Commented [KK11]:  Most már végképp nem 
értem. Ha csak a sors akaratából futottak össze, még 
egymás mobilszámát sem ismerik, neten nem 
ismerősök, akkor hogy indulnak el együtt úgy, mintha 
tervezett programjuk lenne? 

Commented [KK12]:  Gondolom, nem abban a 
pillanatban…

Commented [KK13]:  Az utóbbi időben tért 
vissza az országba. Éppen eddig volt eltűnve. 



− Megértem. Azért remélem, nem haragszol, ha ogy ezt mondom, deén örülök, hogy itt vagy! 

Még akkor is, ha egy ilyen szomorú esemény miatt…

− Tudom, Seni – felelte Léo, majd az utcatáblára pillantott, és megtörölte az arcát. 

Szőkésbarna tincsei a homlokára tapadtak. Hihetetlen, hogy elszokott ettől a klímától. – Dög 

meleg van! Pakoljunk le a házban, ott biztos hűvösebb lesz és…

− Ugye nem akarsz bezárkózni és órák hosszat az üres falat bámulva töprengeni azon, mit 

kellett volna másképp csinálnod?

Léo megrökönyödve rázta a fejét.

− Nem… miért üresek a falak?

− A lényeg, hogy ne zárkózz be, az nem tenne jót. A házban ráérsz később pakolni, most 

inkább ereszd ki a gőzt.

Léo elhúzta a száját. Pontosan úgy képzelte el az itt töltött napokat, hogy magára zárja az 

ajtót, és a dobozolások közti pihenőidőben a teraszon limonádét szürcsölget egymagában a 

teraszon. 

− Mi lenne, ha vennénk pár sört és kiülnénk… 

− Szó se lehet róla! – vágott közbe Seni. – Most jöttél haza, a legkevesebb, hogy a vendégem 

vagy! Van is ötletem, hová mehetnénk.

Hazatérés. Léo fülében szomorú visszhangként dübörgött tovább Seni mondata, miközben 

a házig vezető poros úutakon lépkedtek.

Commented [KK14]:  Fura itt ez a kérdés. Most 
jött haza külföldről, hosszú idő után, miért érdekli, 
hogy milyen a fal? És az is fura, hogy nem kap választ, 
meg az is, hogy ez nem zavarja. 

Commented [KK15]:  Milyen dobozolás? 
Kézben hoztak néhány csomagot. 

Commented [KK16]:  Ez azt jelenti, hogy Seni 
otthonában fog lakni, esetleg azt, hogy ő fizeti majd az 
italt. De eddig az volt a téma, hogy mit fognak 
csinálni. 

Commented [KK17]:  A dübörgés és a 
szomorúság egészen más hangulatot fejez ki.

Commented [KK18]:  Az előbbi párbeszéd még 
kint zajlik az utcán? Elég bensőséges, főleg, ha azt is 
figyelembe veszem, hogy évek óta nem látták egymást 
és csak véletlenül futottak össze. Az sem egészen 
tiszta, hogy hova érkeztek meg? Léo régi otthonába? 
Akkor miért Seni mutatta az utat? 



Nehezen határozta meg, mit jelent számára az otthon. Mindig is töredezett, mozaikszerű 

képként élt a fejében., valahányszor kimondta ezt az ártalmatlannak hangzó szót. Emberekhez 

kötjük azt, hol is érezzük otthon magunkat? Léo a kisgyermekkorát édesanyjával, Nitthával 

töltötte a Bangkok melletti Amphawában. Az ő Nittha jelenléte a háznak is lelket adott, amit 

most a fiú el sem tudott képzelni nélküle. Mintha halálával mintha az apró, egyszintes épület is 

lényegét veszítetteve semmivé foszlott volna. Talán valóban ez vár rá:. Mmegérkezik majd, és 

a régi otthona helyén nem talál majd semmit.

Minden rossz emlék ellenére, ami felsejlett Léoban a városba lépésekor, ha az anyjára és a 

közös életükre gondolt, melegség öntötte el a szívét. Habár tíz éves korától követőenaz apjánál 

nevelkedett Párizsban, azóta is sosem tudta teljesen maga mögött hagyni azt az énjét, akinek 

honvágya támadt, valahányszor currys ételt szolgáltak fel a vacsorához, vagy olyan zenét 

játszott a rádió, amit itt hallgatott, a barátaival. Senivel és a bandájukkal. Imádta azokat a 

gyerekeket. Nem csak azért, mert mindenhova követték és a vezérükként tekintettek rá, hanem 

mert a gyerekkor olykor könnyed és gondtalan, máskor ragacsos és keserű emlékei mind 

hozzájuk kapcsolódtak a fejében. Egyek voltak. Ő és a fiúk. Na persze, kivéve egyiküket, aki 

igazán sosem tartozott igazán hozzájuk.gozódott be Léo csapatába.

Than Sangwit két évvel volt náluk idősebb, de a koránál sokkal felnőttesebben viselkedett, 

ezért rendszeresen rábízták a kisebbeket, hogy felügyelje őket a nyári szünetben, amíg a szülők 

dolgoznak. Léo fejében élénken éltek az emlékek, amikor egymást taszigálva rohantak 

Commented [KK19]:  Megint információkat 
adsz, de nem jókor. Mindjárt belépnek a házba, nem 
valószínű, hogy Léo az utolsó néhány lépésnél kezdene 
a múltról elmélkedni. 

Commented [KK20]:  Ez úgy hangzik, mintha 
egy nyugdíjas tanítónő mondaná, és nem egy fiatal 
fiú/férfi (még mindig nem tudom, melyik). 

Commented [KK21]:  Ez sem egy férfi 
gondolkodásmódja, szóhasználata. 

Commented [KK22]:  Ezek szerint ő idősebb volt 
a fiúknál? Seninél is? 



keresztül a piaci árusok fabódéi között, hogy lerázzák az utánuk loholó, örökké szigorú arcú 

Thant. Vajon mi lehet most vele?

− Minden rendben, Ai-Nawat? – bökte meg Seni, amikor a ház elé értek.

Léo felhúzta szemöldökét a gyermekkori becenevének hallatán.

− Persze. És elég lesz a Léo.…

− Azt ne mondd, hogy mikor apádhoz költöztél, felvettél valami jól csengő francia nevet, 

mert itt helyben elsírom magam!

Seni imára kulcsolta a kezét.

− Ne aggódj, anyám nevét semmi pénzért nem cserélném le.

Arról nem tett említést, hogy az apja valóban felvetette a névváltoztatást, mondván, egy 

kevésbé idegen hangzású névvel könnyebben megy majd a beilleszkedés az új iskolába, de 

miután látta Léo hajthatatlan ragaszkodását, végül letett a dologról. Seni elkeseredett ábrázatát 

nézve pedig kimondottan jó döntésnek bizonyult maradni a születéskor kapott nevénél.

A házhoz érve Léo megtörölte izzadságtól gyöngyöző homlokát, és előhalászta a kulcsot a 

zsebéből. Az ajtó nyikorogva tárult ki, a küszöböt átlépve azonnal megcsapta az otthon ismerős 

illata. Édesanyja illata. Jázmin és fűszerek. Most azonban elszáradt virágok édeskés szaga 

keveredett hozzá, valamint egy meghatározhatatlan ürességérzet, ami láthatatlan fátyolként 

lepte be a helyiségeket.

Hirtelen Léoba hasított a felismerés, mennyire hiányzik neki Nittha. Az elmúlt tíz évben 

eltávolodtak egymástól, kényszerű elköltözése Franciaországba mindkettejük életében komoly 

Commented [KK23]:  Most megint 
összezavartál! Eddig úgy tűnt, hogy Léo volt a 
legidősebb, akire hallgattak a többiek, a vezérüknek 
tekintették. Most meg taszigálódva rohan a többiekkel 
Than elől? 

Commented [KK24]:  Addig végiggondolta ezt a 
sok mindent? És mi volt ennek a gyerekkori sztorinak 
a jelentősége? 

Commented [KK25]:  ? Gyerekkori becenévről 
volt szó, nem névváltoztatásról. 

Commented [KK26]:  Úgy érted, azt a nevet, 
amit az anyja adott neki? Vagy a vezetéknevére 
gondolsz? 

Commented [KK27]:  Mi köze van Seni 
ábrázatának az ő nevéhez? És miért van Seni 
elkeseredve? 

Commented [KK28]:  A névvel kapcsolatos 
párbeszéd kicsit túl direkt, nem a történetet viszi előre, 
hanem az olvasónak ad infókat.  

Commented [KK29]:  Ha jól értettem, Léo rég 
nem járt otthon, az édesanyja pedig meghalt, már el is 
temették. A lakatlan házban megmaradt volna a régi 
illat? 

Commented [KK30]:  Ez kicsit zavaros. A szag 
és az érzés nem tud keveredni, sem belepni a 
helyiségeket. 

Commented [KK31]:  Hiszen már az előbb is 
gondolt rá, hiányolta! 

Commented [KK32]:  Ez ellentmond annak, amit 
korábban írtál, hogy ha az anyjára és a közös életükre 
gondolt, melegség öntötte el a szívét. 



változást jelentett. Léo sosem bánta meg, hogy elment, hiszen nem tudott tovább itt élni. Az 

anyja pedig nem bírta ép ésszel elviselni, hogy itt van. A fiaára nézett, aki élő, lélegző 

bizonyítéka volt a bűnnek, ami a nő lelkiismeretét gyötörteő bűntudatnak. Egy állandó 

mementó, akinek látványa a szeretet mellett a fájdalmas vereséget is jelentette. Az édesanyja 

egy idő után képtelenné vált ellátni a feladatait, Léo pedig magányosabb lett, mint valaha.

Apja diplomata volt, aki egy itteni kiküldetésén ismerkedett meg Nitthával. Néhány hónap 

után a férfinak haza kellett utaznia Franciaországba, szerelmük gyümölcse azonban már 

érkezőben volt, ő nem firtatta, mennyire tervezik hosszútávúnak a kapcsolatot. Habár a férfi 

sosem gondolta, hogy neki kell majd felnevelnie a fiút, nem habozott kiemelni az ártalmas 

környezetből, amikor eljött az ideje.

Lepakoltak az előszobában. Seni előrement, hogy szélesre tárja a folyó feléra nyíló 

teraszajtót, és felhúzza az ablakok elé engedett bambusz rolókat. Léo azonban nem mert beljebb 

lépni. Ott téblábolt a nappaliként és étkezőként funkcionáló kis szobában, táskáját bizonytalanul 

az egyik kopottas huzatú székre helyezte. Egyszeriben betolakodónak érezte magát, aki 

engedély nélkül kószál a múlt ösvényein. Félt, mit talál majd a következő elágazásnál.

Izgalmasan indul a történet, felcsigázod az olvasót! Egzotikus a helyszín, ahol járunk, és 

rögtön az elején kiderül, hogy a főhősnek van valami borzongató titok a múltjában. 

Testérzetekkel, mozdulatokkal remekül érezteted, hogy fél valamitől vagy valakitől. Aztán 

váratlanul felbukkan egy régi barát, akit a hősünk valamiért idegenkedve fogad. Így már az első 

Commented [KK33]:  Itt nem adsz elég 
információt. 

Commented [KK34]:  Itt pedig megkapjuk egy 
blokkban, kijelentve, és nem megmutatva. 

Commented [KK35]:  Léo otthonában? 

Commented [KK36]:  Ez önmagában is nehezen 
hihető, Seni ténykedése mellett meg abszolút az. 

Commented [KK37]:  A ház és a múlt is az övé. 
Miért lenne betolakodó? 



néhány sorban kirajzolódik egy feszültségekkel teli helyzet, amit a továbbiakban szépen ki lehet 

bontani. 

Ezután viszont kezdtem elbizonytalanodni, mire is számíthatok majd a regényben. Ennek 

több oka is van. 

Egyrészt Léo életkorát nem tudnám meghatározni, mert az elején felnőtt férfinek tűnik, aztán 

Seni megjelenésével, a beszélgetésükkel inkább fiatal srácnak gondoltam, amikor viszont a 

gyerekkori emlékei kerülnek elő, egy jóval idősebb ember stílusát, gondolkodásmódját 

mutattad meg. Az életkor problémája felveti azt a lényeges kérdést, hogy kiknek íródott a 

regény, kik a fő célcsoport. Ezt érdemes már az elején tisztáznod magadban, mert ehhez kell 

igazítanod a stílust, a történet dinamikáját, a párbeszédeket, a mondanivaló tartalmát, 

mélységét. 

Az is megzavart, hogy a félelem és a titok, ami olyan plasztikusan megjelenik az első 

bekezdésekben, hamar eltűnik és a helyét valami szomorúság, melankólia veszi át. Pedig az 

elején arra gondoltam, hogy ebből egy jó krimi vagy kalandregény kerekedik majd! Aztán 

bedobtad a különleges képességeket, amitől lehetne akár fantasy is, de erre a puszta kijelentésen 

túl semmi nem utalt. A cím alapján remélhetnénk egy romantikus szálat is, ám eddig 

meglehetősen férfias a csapat, az egyetlen nő Léo anyukája, aki már nem él. Ha nem teszel le 

egy írói ígéretet, vagyis ha az olvasónak néhány oldal után fogalma sincs róla, hogy miről is 

fog szólni a regény, milyen világban játszódik, milyen konfliktusokra lehet számítani, hamar 

leteszi a könyvet. 

Itt utalnék az információadagolás fontosságára is. Az olvasót az apránként és következetesen 

adagolt információ vonja be leginkább a történetbe. Ha nincs elég információja, az előbb-utóbb 

bosszantani fogja, az egy tömbben átadott nagy mennyiségű információ viszont untatja és 

elveszi a kedvét. Nagyon jól bedobtad az elején a múlttal kapcsolatos rejtélyt, a későbbiekben 

viszont többször is egyben, készen tálaltál olyan tényeket, amiket később, szétszórva 

mutathattál volna meg az olvasónak, hadd törje a fejét és rakosgassa össze a részleteket. Ezeknél 

gond volt az időzítés is: a cselekményt teljesen lelassította például az, amikor az utcatábla 

megpillantása és a házhoz való megérkezés között Léo eltöpreng azon, hogy mit jelent számára 

az otthon, aztán az anyjával való kapcsolatán, a barátain és még Thanon is (akinek nyilván 

szerepe lesz majd a történetben, de itt még felesleges ilyen szinten bemutatni). Közben elveszett 

a fókusz, a múltbeli történések összefüggések nélkül bukkantak fel, nem előre vitték, hanem 

szétszabdalták a történetet. 

A nagy mennyiségű háttérinformáció átadása helyett érdemes lenne felpörgetni és 

célirányossá tenni az eseményeket. Az erős kezdés után ne engedd „leülni” a történetet azzal, 



hogy a főhős elmélkedik és felszínes párbeszédeket folytat! Ebben segíthet a túlírt részek 

megnyirbálása, valamint a párbeszédek újragondolása is. Azt érdemes párbeszédbe tenni, ami 

új információt hordoz, fordulatot vagy érzelmi csúcspontot jelez. 

Akad egy-két logikai probléma. Nem egyértelmű, hogy Léo és Seni véletlenül találkoznak-

e vagy meg volt beszélve, hogy összefutnak; ahogy az sem, hogy Léo ismerős környéken jár és 

a saját régi otthonához tart-e vagy rászorul Seni „idegenvezetésére”.

Az első részben jól, aztán már kevésbé jól alkalmaztad a Mutasd, ne mondd! szabályt. Léo 

különleges képességét például elég lett volna azzal érzékeltetni, hogy csinál valami szokatlant, 

amitől az olvasó felhúzza a szemöldökét és gondolkozni kezd. Sok a kijelentés, az „anyjával élt 

Bangkok mellett” vagy az „apja diplomata volt” típusú mondatoktól pedig „wikipédiás” és nem 

regényes lesz a szöveg. 

Gyakorlottan használod a testérzeteket, segítségükkel közelebb hoztad a főszereplőt, 

valóságosabbá tetted a történetet. Arra érdemes még odafigyelned, hogy a mozgásokat is 

átgondold, mert az olvasót megakasztja, ha nem tudja (esetleg nem is lehet) elképzelni a 

jelenetet, a szereplők egymáshoz viszonyított helyzetét.  

Összességében egy nagyon jó kezdést és egy kevésbé összeszedett folytatást láttam. Több 

írástechnikai eszközt jól használsz, de hiányzik a koncepció. Javasolnám, hogy gondold végig, 

kinek, milyen zsánerben akarsz írni, mi lesz a fő konfliktus. A karaktereket helyezd el térben 

és időben, hogy kirajzolódjon a személyiségük és az őket körülvevő világ. Határozd meg a 

történet fordulópontjait, a szükséges információk helyét, és célirányosan vezesd a szereplőidet 

a végkifejlet felé!

Köszönöm, hogy olvashattam az írásod, örömöt és kitartást kívánok a további alkotáshoz! 

Korom Katalin


