
Reese Burnett paranormális esetei
I. rész. Délibáb effektus

Az Erdősor utca a legkevésbé sem tűnt szellemjárta környéknek.

A színesre mázolt, rendben tartott kertesházak között túlburjánzott a zöld, az autóút frissen 

betonozott felületén pedig tükörként fénylett állt a víz. A hajnali esőzés párájával 

összekeveredett, a minőségi virágföldből meredező növények édes illatától szinteval, és úgy 

tolta az orromba az aromát, hogy megszédültem tőle. Az utca mögött kezdődő hegyvonulatok 

még koromsötét felhőkbe burkolózotttak, a házak portáit azonban már aranyba vonta az elő-

előtűnő napfény.

Az Erdősor utca egy kis fennsík volt, ahonnan megkapó kilátás nyílt egész Heilinre és még 

sokkal messzebbre is – zöldellő lombosokra, túra- és kerékpárutak kanyarulataira és sárgán 

csillogó tengerszemekre. Miért nem kirándulni járok ilyen helyekre? Megfordult a fejemben, 

hogy esetleg elbliccelem ezt a potenciális ügyet, arra hivatkozva, hogy valami energiamező 

terpeszkedik az utca körül, és csak bizonyos összegű havi kereset felett szabad az átjárás, de 

Marta rikácsolása belenyilallt a fülembe, és inkább lenyeltem a rosszindulatot.

A hatos számú ház előtt elhaladva egyszer csak kirepült az ablakon egy vaskos kötet. Ha 

nem ugrom hátra, fejbetalált volna. Felháborodottan nézelődtem, de nem láttam senkit a 

függönyök mögött. Pedig… mintha egy szempár figyelt volna. Nem. Sok szempár.

Olyan forró lett aA bőröm hirtelen átforrósodott. Megdörzsöltem a karomat, a 

kulcscsontomat, de az érzés nem akart múlni. Mélyeket lélegezve a könyv fölé hajoltam. Goethe 

Faustja volt az, sötétszürke alapon sárga betűk üvöltötték hirdették a szerzőt és a címet. Valaki 

inkább Werther -párti, – futott át az agyamon, és gyorsan hátat fordítottam. A lágy menetszél 

visszahűtötte a bőrömet, de a pupillákat tekinteteket még magamon éreztem.

Az Erdősor utca 12. egy szűkös telek volt, a pompa viszont csak úgy áradt belőle. A 

napsárga, kétemeletes épület inkább hajazott egy összezsugorított kastélyra, mint lakóházra. A 

kocsifeljáró két oldalán a fű zöldebben virított a természetesnél, és szinte biztos voltam benne, 
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hogy mindenütt ugyanolyan hosszú. A kerítés ellenben egyszerűnek, de masszívnak tűnt, de 

olyan masszívan védte a házat, mintha a világ legféltettebb kincsét őriznék bent. Kár, hogy a 

valós veszély ellen semmit sem ér.

A kapunál hirtelen hiperérzékeny lettem minden tarkómon legördülő izzadtságcseppre. 

Kellett nekem a reggeli kocogáshoz az a rohadt esőkabát… Hamar letudod, – győzködtem 

magam, aztán a csengő feléért nyúltam. Még meg sem nyomtam, a kapu berregve kinyílt, és 

egy negyvenes férfit fedett fel. Nem volt túl magas, de az én százhatvan centimmel szinte 

mindenki fölém tornyosult. Frissen borotvált arca és rövid, hullámos fürtjei kellemes 

megjelenést kölcsönöztek neki, de a selyemköntös és a hozzá színben illeszkedő papucs 

megvonta tőle az esélyt, hogy decens legyen. Nem köszönt, csak hosszasan méricskélt vágott 

szemével.

Megköszörültem a torkomat.

– Reese Burnett vagyok, a Hillfordi Tudományegyetem paranormális jelenségeket vizsgáló 

kirendeltségétől – mutatkoztam be. Még mindig semmi reakciót nem kaptam. – Ma reggel 

betelefonáltak, hogy…

– Ha azt szeretné a tanszékük, hogy komolyan vegyék őket, miért egy gyerekeket küldenek? 

– szólalt meg végül. Selymes volt a hangja, a hideg futkosott tőle a gerincemen.

– Remélem, ezt bóknak szánta. – Talán a nagy gombszemem, vagy a sima bőröm, esetleg a 

magasságom miatt, fogalmam sincs, de az emberek rendszerint fiatalabbnak tippeltek a 

koromnál. Pont ez árulta el őket, hogy mennyire nem figyelnek  igazán – a sok 

homlokráncolástól már állandósultak a vonalak a homlokomon. – Nézze, ha meggondolta 

magát, én aztán nem fogok megsértődni.

A fickó egy darabig még méricskélt, majd aprót köhintve intett, hogy kövessem.

Művészien kirakott térkő vezetett a hatalmas tölgyfaajtóig. Alaposabban körül kellett volna 

szaglásznom, de túlságosan lefoglalt az izgalom, hogy vajon a férfi mikor fog orra bukni abban 
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az otromba papucsban. Azért igyekeztem lenyelni a gőgömetcinizmusomat, és a lehető 

legsemlegesebb hangon rákérdeztem:

– Miben tudok a segítségükre lenni?

– Van egy tízéves fiunk – fogott bele a férfi. – Ma hajnalban zokogva rohant át hozzánk, 

mert nagyon furcsán érezte magát. Azt hittük, valami betegség lappang benne, de egyáltalán 

nem betegségre jellemző tüneteket sorolt.

– Hanem?

– Hirtelen nagyon hűvös lett a szobájában, és mintha idegen gondolatokat hallott volna a 

fejében.

Erre felfigyeltem.

– A fejében?

– Igen. Azt mondta, hogy amikor befogta a fülét, még tisztábban hallotta őket.

– Hm.

– Természetesen azonnal vizsgálódni kezdtünk, de nem érzékeltünk semmit. Arra is 

gondoltunk, hogy talán a lámpával elüldöztük, szóval reggelig sötétben és érintetlenül hagytuk 

a szobát, ésde az a valami nem tért vissza. 

– Rémálom lehetett? – kérdeztem rá.

– Mi is erre gyanakodtunk, de Thomas annyira halálra volt rémülve, és annyira bizton 

állította, hogy ébren volt, hogy inkább betelefonáltunk. Maguk elvileg szakértők, 

találhatnakniuk kell valamit, amit mi elszalasztottunk. – Gúnyt véltem kihallani abból, ahogy 

intonált, és legszívesebben kioktattam volna a helyzetről, de én sem hittem, hogy bármi 

kísértene errefelé. Valamit viszont találnom kellett, ha nem akartam megszégyeníteni magam. 

Nem mintha meghatott volna, de egy tekintélyes vagyonnal rendelkező windfalli polgár szava 

könnyedén kirántúghatja a talajt szőnyeget az amúgy is ingatag lábakon álló Természetfeletti 

Tudományok Intézet alól.
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A díszesen faragott tölgyfaajtó kinyílt, és egy magas, szikár nő alakja bontakozott ki a benti 

homályból. Ő is selyemköntöst viselt, eggyel világosabb árnyalatban. Szőrös papucsa is mintha 

a női párja lett volna a férfiének. Hevesen pislogtam, nehogy véletlenül megforgassam a 

szemem. A nő a férje fölé magasodott néhány centivel, frissen radírozott arcára enyhe bőrpír 

ült ki. Hosszú, szőke haja ritkás volt, de olyan puhánaka és fényesnek tűnt, hogy elfogott az 

irigység az sajátén unalmas barna tincseimmel. elkezdték irigyelni.

– Reese Burnett, a Hillf…

– Késett. – Hangja magasan szólt, de olyan keményen, hogy beleremegett az állam.

– Nem beszéltünk meg konkrét időpo…

– Az előtérben, kérem, vegye majd le a cipőjét.

– Persze, ö…

A nő felvonta ívelt szemöldökét. Csontos arca egyszerre tűnt ízlésesen formásnak és 

visszataszítónak.

– Igen?

– Nem mutatkozott be.

– Tud olvasni, nem?

Összehúztam a szememet.

– Nyilvánvalóan.

– A postaládánkon fel van tüntetve a nevünk.

– Nem figyeltem a postaládájukat.

A nő zöld szemében villant valami, a szája majdnem mosolyra állt. Csontos ujjaival 

megtámaszkodott az ajtófélfán.

– Azért jött, hogy alaposan átvizsgálja a házunkat – kezdett bele gőgös éllel a hangjában. – 

Már most csapnivaló munkát végez.
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Elöntötte a forróság az ereimet, és egy csapásra felszáradt az izzadtság a tarkómon. 

Hümmögéssel próbáltam elnyomni a nevetésemet.

– Nem a szememmel vizsgálódom.

– ÓOh, hát persze – kapott a mellkasához a nő. – Honnan is tudhatnám? Ön a szakértő. 

Hatodik érzék?

Ráharaptam a nyelvemre.

– Valami olyasmi.

A nő száján ezúttal kicsúszott egy halk nevetés, de gyorsan az arca elé emelte a kezét. Áh. 

Szóval ők azok az emberek. Csodás. Néha én is szkepticizmussal kezeltem a paranormálist, és 

szerettem a fantáziám számlájára írni, ha valami megmagyarázhatatlant tapasztalok, de túl sok 

találkozással büntetett az élet ahhoz, hogy ignorálni tudjam. Az korántsem elég, ha elfordítomd 

a fejemdet.

– A kirendeltségük honlapja alapján maguk kutatják a… paranormálist – mondta a férj. – Mi 

nem azt várjuk, hogy terepkutatást végezzen a beadandójához, hanem, hogy tegyen róla, a 

Thomasszal történtek ne ismétlődhessenek meg.

Próbáltam úgy lenézni rá, hogy közben felnéztem rá.

– Előbb fel kell térképeznem a környezetet, hogy kiderítsem, pontosan mivel állunk szemben 

– feleltem kioktató hangon.

– Mit is csinál tulajdonképpen a tanszékük? – kérdezte a férfi.

– Azt nem olvasta a honlapon?

– Igazából mit csinálnak? Miből van a kerestük? Abból a hirdetésből, amit a kirendeltség 

tett közzé? Nehezen tudom elképzelni, hogy a kuratórium pénzt fecsérel a…

Csúnya grimaszt vághattam, ha sikerült elhallgattatnom, de így legalább beszélhettem.

– Vannak jelenségek, amik a logikánk felett állnak. Sőt, ezeknek a jelenségeknek egy részét 

az öt érzékszervünkkel sem érzékeljük, mert nem tudjuk, hogyan tegyük. Ezeket a valamiket 
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nevezzük természetfelettinek, és nem gondolná, de mindenütt ott vannak. Bizonyos kutatók 

egyébként kezdenek elhatárolódni a természetfeletti fogalmától, mert szerintük olyan 

természeti jelenségek ezek, amelyek megértéséhez szimplán csak hiányzik még az 

eszköztárunk. A tanszék azon fáradozik, hogy minél több ilyen természetfeletti jelenséget 

megvizsgáljon, és megpróbáljon eszköztárat kialakítani. Azért van a kirendeltségünknek 

forróvonala, hogy ezek a jelenségek könnyebben eljussanak hozzánk, és ha már amúgy is ki 

kell menni kutatni, akkor igyekszünk a betelefonálót is kisegíteni. Persze azért ez a rendszer 

sem olyan olajozott, sok kamuhívás érkezik – igyekeztem jól megnyomni a kamuhívás szót –, 

de boldogulunk, köszönjük az aggodalmát.

A férfi egy darabig mélázott magában, aztán kihúzta magát.

– És ha még csak az eszköztár kiépítésén ügyködnek, hogyan fogja elűzni azt a valamit a 

házunkból, ha nincs is mivel?

Megint ráharaptam a nyelvemre.

– Amíg nem derítettem ki, mi kísérti magukat, addig korai ítélkezni – rántottam vállat. – 

Kideríthetem?

A két fél öÖsszenéztekett, aztán a feleség betessékelt.

Megdöbbentően tágas beltér fogadott, az előtérből induló folyosó mélyre benyúlt a házba. A 

falak mentén részletgazdag díszfaragások és drága márványlapok tornyosultak váltakozva. Az 

előtérben lerúgtam a sportcipőmet, és a feleség vezetésével átvágtunk egy nappalinak tűnő 

helyiségen. Itt is dominált a márvány és fa együttese, kellemes hangulatot kölcsönözve az 

egyébként nem túl világos beltérnek. Ami kibillentette a meghitt családi légkörből, az a 

makulátlan tisztaság és a katonás rend voltak. Minden párna tökéletesen a helyén, a szőnyegek 

a bútorok élére állítva, a dolgozószoba és a konyha olyan érintetlen, mintha nem is emberek, 

hanem tényleg szellemek laktak volna a falak között.
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Az emeletre vezető széles lépcső aljában egy telt alkatú kisfiú ácsorgott a kacskaringós 

mintázatú korlátnak támaszkodva. Arcra egyik szülőjére sem hasonlított igazán, és úgy 

düllesztette rám a szemét, mint aki most lát életében először embert. Egyáltalán nem tűnt 

hiteles forrásnak, de ha már Grahamék elzavartak ide…

Szerkesztés előtt beállítottam: TNR 12, másfeles sorköz, 0,5 behúzás első sornál, térközök 
nincsenek.

Jó indítással kezd a történet, ahogy az első mondattal behozza a szellemjárást, elejt egy narratív 
horgot, amellyel felkelti az olvasó figyelmét. Ezután azonban állóképszerű leírás következik és 
csak utána indul el a történet az ablakon kihajított Fausttal. Az állóképszerű leírásra én ezt 
javasolnám, hogy inkább épüljön be az utána következő, már cselekvést bemutató egységbe, 
amelyben szintén vannak narratív horgok elhelyezve (pl. figyelő tekintetek). A történet eleje 
nagyon fontos annak érdekében, hogy az olvasó korán bevonódjon és a leírásblokk 
megakaszthatja ebben.

Az elbeszélő karaktere megmutatkozik már ebben a rövid részletben is, de arról igen keveset 
tudunk meg, hogy miért van itt és miért marad azután is, hogy kifejezetten ellenségesen és 
lekezelően bánnak vele. Miért hagyja, hogy úgy beszéljenek vele, ahogy? Ennek legfőbb oka 
az, hogy bár közeli E/3-ban íródott az elbeszélés, a narratív távolság nagy: keveset hallunk a 
főhős gondolataiból, érzéseiből. A párbeszédeknél például nem igazán reagál a sértő felhangra. 
Az érezhető, hogy nem igazán veszi komolyan a szkeptikus házaspár böködéseit, viszont az 
olvasó számára nem derül ki az, hogy miért nem. Ez hiányérzetet szülhet, mert Reese nem szól 
igazán vissza, hanem csak lesöpri az egészet. Ez egyébként érdekes és üdítő karakterjelleg lehet, 
viszont szükséges lenne egy kicsit közelebb hozni az olvasóhoz annak érdekében, hogy 
viselkedése érthetőbb legyen. Szarkasztikus stílusa azokban az esetekben, amikor 
megmutatkozik, szórakoztató, azonban érdemes ügyelni arra, hogy ne tűnjön viselkedésével ő 
maga és a hely, ahonnan küldték, amatőrnek. Problémát jelenthet az, hogy valóban mutat olyan 
elemeket, amelyek miatt úgy tűnik, nem ért a feladathoz. Emellett nem teljesen érthető az, hogy 
miért marad szkeptikus akkor is, amikor már az elejétől kezdve tapasztal paranormális 
benyomásokat.

Érdemes lenne mélyíteni annak az ábrázolását, hogy mit érzékel és milyen következtetést von 
le ebből. Ha a hívás kamu, akkor meg kell mutatni azt, hogy miért érzi így – ha valós, akkor 
reagáljon ennek megfelelően, pl. a kapuban a saját rossz megérzésére. Ez segíthet abban, hogy 
a humora és cinizmusa ne úgy jelenjen meg, hogy közben az olvasó a szakmaiságát is 
megkérdőjelezi.



Különös, hogy a főhőst úgy küldik oda egy betelefonálóhoz, hogy nem tájékoztatták előre arról, 
hogy mi vár majd rá, hanem belőlük kell kihúznia az információt. Mivel ez viszonylag későn 
történik meg, az előtte lévő részben nem tiszta az, hogy mit keres itt a főhős, miért érkezett – 
ezek az információk szolgálhatnának a történet elején horogként. Ez abban is segítségül lehet, 
hogy a rejtély szál, mely a cím alapján fontos szerepet fog játszani, korábban elkezdjen épülni. 

A főhős munkája a címből önmagyarázónak tűnik, de valójában nem teljesen az, ezért érdemes 
lehet már ilyen korán utalásokat tenni rá azon kívül, hogy rosszul fizetik és előfordul, hogy 
rikácsolnak vele. A párbeszédben megmutatkozó információs blokk beleépül a beszélgetésbe, 
azonban mégis azt javasolnám, hogy ne ilyen formában szerepeljen a történetben. Az 
információs blokkokban szereplő adatokat az olvasó nehezebben építi be a világról és 
történetről szerzett ismeretei közé, mintha apróbb részletekben jutna hozzá, fokozatosan 
felépítve a történet elejétől kezdve.

Összességében érdekes történetkezdést olvashattam, melynek alapjai jók, az 
információadagolása azonban további átgondolást és munkát igényelne. A leírások néhány 
képzavartól eltekintve (melyek jelzésre vagy javításra kerültek) jól működnek, szépen megírt 
elemei a történetnek. A főhős karaktere a narratív távolság csökkentésével közelebb hozható az 
olvasóhoz. 

További ötletekben és ihletben gazdag írást és sok sikert kívánok! 😊

Kiscsatári Zsófia


