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mába (paradigmákba); a magyar költészeti hagyomány, amelyhez verse-
iben fordul, költeményeinek a mindennapi élet adta tematikus háttere, 
valamint a versek viszonylag jó fordíthatósága költészetét épp annyira 
teszik idegenné és egyénivé a horvát irodalom számára, amennyire az el 
is várható a fordításirodalomtól.16 Az átgondolt és érzékeny válogatás-
nak és fordításnak köszönhetően, valamint a Sziveri-életműnek Magyar-
országon jelenleg leginkább a kanonizálás határán mozogó volta miatt 
könnyen meglehet, hogy a Tajna kratkog života című kötet előbb fogja a 
horvát irodalomban Sziveri helyét a kanonizált – de legalábbis kanonizált 
magyar – szerzők között kijelölni, mint a magyarban.17 

Medve Zoltán 

Nem elveszve a részletekben

Alapvetően néhány személy meggyilkolásának tényéből indul ki a tör-
ténet, a cselekmény előrehaladtával újabb halálesetekkel kiegészülve. 
Hász Róbert 2018-ban megjelent kötete a szerző hetedik regénye.  

 A gyilkosságsorozat, mint később kiderül, tulajdonképpen bosszúál-
lás azokon, akik puszta szórakozásból lövöldözve, óvatlanul kioltották 
Metzker Ákos életét, akit emiatt a szülei és lánytestvére gyászolnak. Az 
igazságtevő gyilkos szemében ezek az áldozatok mind bűnösek, mert pon-
tosan nem lehet tudni, melyikük tölténye oltotta ki a fiatalember életét. 
Az áldozatok: egy kényszerből, ráadásul igen szerencsétlenül házasodott, 
kiégett csendőrparancsnok (aki öngyilkosságot követett el), egy homosze-
xuális személy, aki férfiakat fogadott lakásán, és akinek a csendőrparancs-
nokkal is volt viszonya, egy nincstelen költő, egy prostituált, egy módos, 
ifjú dandy és egy laptulajdonos. A csattanót azonban nem szabad lelőni, 
jelen írás a gyilkos személyét nem határozza meg. 

Hász érdekesen ábrázolja az áldozat és bűnös kettősségét. Hogyan, 
milyen minőségben válik egyik és másik egyén áldozattá, bűnössé, mit 
jelent áldozatnak és bűnösnek lenni – sugallja és járja körül a kérdést, és 
további (el)gondolkodásra késztet. A szerző további filozófiai adaléka: mi 
maga az emberi élet, mitől és mennyire teljes, hogyan lehet tartalmának, 
minőségének véget vetni gyakorlatilag egy pillanat alatt. Hász a létezés 

16 Kitűnően mutatja ezt az akár paradigmatikusnak is mondható Mi szél hozott? kötetcím 
érthető, de nyelvi fordulatként nem használatos szó szerinti fordítása, a Kakav te vjetar 
donio?, de jó példa a már említett Szájbarágás különösen hangzó fordítása, a Soljenje 
pameti is. 

17 Ennek esélyét erősíti, hogy szigorúan válogatott versekről van szó (bár a horvát 
költészeti hagyományba jól illeszkedő A narancs-ciklus a kötet egészét tekintve kissé 
felülreprezentáltnak tűnik), s az a külső tényező, hogy viszonylag kevés modern/
kortárs szerző rendelkezik önálló verseskötettel horvát nyelven.
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általános értékrendjéhez, a különböző élet(ek) és helyzetek, élethelyze-
tek vizsgálódásához is eljut, a történet fő szálain túl. A helyszín Zombor, 
a történet maga a 19. század második felét idézi, a 20. század legelején 
játszódik. Hász valós személyeket és közismert elemeket vonultat fel a 
regényben, mint a Bácska című lap, Bittermann Sándor (Nándor) laptu-
lajdonos, vagy Gozsdu Elek főügyész. Hász kiegészíti továbbá az esemé-
nyeket olyan történeti részletekkel, amelyek a cselekmény szempontjából 
jelentősebbek lehetnek, vagy egyszerűen csak a zombori urbánus közeg 
és a helytörténet érdekességei közé tartoznak. „A dúsgazdag Lauren-
zio Falcione az előző század elején politikai menedéket keresve érkezett 
Zombor városába, ahol rövidesen elvette az egyik tehetős helybeli család 
tizenhét éves lányát, Kämpel Jozefát…Falcione Nándor a meggyilkolt 
Falcione Áron bátyja” (57). A cselekmény kezdettől fogva szövevényes, 
talányos. A fiatal nyomozó az események előrehaladtával egyre kalando-
sabb napokat él meg. 

A regény különlegessége a metaforikusan, szimbolikusan felvezetett 
összefüggés. Hász az egzisztencialista megközelítés mellett a távol-keleti 
bölcseleti vonalat is beépíti szövegébe. Marcell próbálja saját testét el-
hagyni, a tudat és a lélek által létezni egy ideig, majd visszatérni. Többször 
álmodik is, mely folyamat szintén a nem fizikai és nem valós szférában le-
játszódó vizuális tapasztalat meghatározó részévé válik. A különböző ab-
szurd képeknek azonban inkább pszichikai és szimbolikus jelentősége van, 
nem váteszi. „A keleti bölcsek úgy hiszik, hogy kiléphetünk a testünkből, 
s a lelkünk vándorútra indulhat a testünk nélkül” (297). A testelhagyás 
és a halottakkal való foglalkozás jelképes kettőst alkot a regényben. Mint 
üres testek, vizsgálandó darabok jelennek meg ezek a holttestek (habár a 
halott lány holtában is szép – jelzi a szerző). Olyan testekként kezeli őket 
Marcell, melyekbe a lélek már nem akar és nem tud visszatérni. Az író 
érzékletesen ábrázolja az embert magát a történetben ezzel a filozófiai 
párhuzammal. Kifejezi: az individuum beszél, cselekszik, gondolkodik, 
de mindössze sebezhető biológiai létező. Mindegyik áldozat átlépett egy 
pontot, haláluk után egyenlővé váltak, nincs anyagi vonzat, vagyon, nincs 
a gondolat, a beszéd, a cselekmény többé.  

Az író ügyesen vezeti a történet vonalát. Sok olyan elemet használ fel, 
melyeknek az olvasó biztosan tulajdonít jelentőséget a későbbiekre néz-
ve, mintha ezeknek köze lenne a gyilkosságokhoz, vagy meghatározó sze-
repet játszanának az összefüggések figyelembevételekor. Mindig rendel 
egy érdekesebb megállapítást, leírást, tényezőket, tárgyakat vagy szemé-
lyeket a cselekményhez. Ilyen az a különleges óra, mely „csak a páratlan 
órákat hajlandó elütni, s mivel minden páratlan órát ennél fogva kétszer 
üt, arra kényszeríti ez embert, hogy odafigyeljen rá, amikor megszólal” 
(292). Ezek azonban olyan rejtvényes elemeknek nincs ráutaló szerepük. 
Más képi megjelenítés filozofikusabbá, gondolatgazdagabbá teszi a re-
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gényt: „Minden alak mozdulatlanná dermedt, mintha a fekete felöltők… 
földig érő fekete szoknyák, akár a sírkövek, szerves részévé váltak volna 
a temetőnek” (128). A szerző ezekkel a beékelt komponensekkel lágyít-
ja, kerekíti a szöveget. A nyomozás, az álmok és a szimbolikus arculat, 
a metaforikusság, a karakterábrázolás, a leíró részletek mind különálló 
egységként is megfigyelhetőek, értelmezhetőek. A regény ettől lesz jó iro-
dalmi alkotás, a pusztán nyomozatiakta-jellegen, vagy a dokumentációs 
jellegen túl. 

Hász összetömöríti a dolgokat: egyaránt emlékeztet Hercule Poirot-ra és 
annak konszolidált, a logika és szellem által vezérelt, úrias világára, valamint 
a kortárs kriminalisztika világára, de akár a kortárs detektívsorozatokra is. 
A főszereplő könnyedsége, a kérdezésének stílusa, a felgöngyölítés menete 
mind emlékeztet ezekre az aspektusokra. Marcell bizonyos szempontból 
lenézett figura, mai szóhasználattal zsaru, aki nem vitte többre, pedig le-
hetne felsőbb körökben mozgó hivatali személy is, melyet apósa elintézne 
neki. Marcell nem válik elfogulttá, megőrzi objektivitását, nem tulajdonít 
különösebb individuális jegyeket a vizsgálandó személyeknek, a halott 
embereket már nem tekinti egyéneknek (egyéniségeknek). Az ügyet tisz-
ta és elfogulatlan (hideg) önuralommal kezeli. Maga sem akar szándéko-
san belemerülni a nyomozás során felkavarodó érzelmek mélységébe. A 
történetben Hász személyiségábrázolása erőteljesebb ugyan, a nyomozói 
munkakörben azonban ez kizárja a túl mélyreható kötődést másokhoz. 
Hász kettős vonalat vezet az érzelmek terén. A nyomozás során Marcell 
semleges próbál maradni, magánéletében viszont egyetlen olyan emocio-
nális szál van, amelyet Marcell igazán a sajátjának érez (a felesége iránti 
szeretet mellett), ez a szülei utáni kutatás. Csecsemő korában letették a 
helyi templom lépcsőjére, és nem tudja, kik az édesszülei. Hász ehhez a 
részlethez is jól érzékelhetően rendeli hozzá a történet elején szereplő, 
anya nélkül maradt kisfiú karakterét, mint a Marcell árvaságához tartozó 
szimbolikus párhuzamot.  

Az író pontosan és részletesen írja le, kiket, miket és hogyan találnak 
meg a helyszínre kiérkező kollégák. Mindig az adott jelenetbe rejti a nyo-
mozók higgadt, racionális magatartására, és az örökösen gondolataikba 
mélyedő, összehúzott szemöldökű, komoly férfiakra utaló gesztusokat: 
„Milorád meggyújtott egy Virginiát. A kéken bodorodó, illatos füst sem 
tudta elnyomni a vizelet és a bélsár orrfacsaró bűzét” (212) A történet vé-
gén Hász a filmekben alkalmazott vizuális megoldással vetíti fel, hogyan 
szándékozik éppen Marcellt is megölni a gyilkos. Emellett több szerzői 
megoldás is van, mely egyedi módon, a filmkészítés vágástechnikáját idé-
zi. Ez szinte mondatról mondatra alakul több helyen. A váltás spontán és 
hirtelen, sokszor nincs összekötő, fokozatos(ító) vagy felvezető leírás. Az 
olvasó egy írott mozgókép-sorozatot kap kézhez.
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A regény nyelvezete kifinomult, kifejezetten a kor hangulatának, stí-
lusának felel meg. Az olvasó számára ezáltal nemcsak a cselekmény és 
a narratíva lesz élményszerűbb, de maga a szöveg, szövegkonstrukció is 
sodróbbá, lendületesebbé és izgalmasabbá válik. Hász többször alkalmaz-
za a Márszel, a kérem alássan, vagy a mit parancsol az uraság kifejezése-
ket. Érzékletesen tesz különbséget szolga és úr között: jellemábrázolása, 
a magatartás és a viselkedés ábrázolása tipizált. Mindenkinek jellegzetes, 
meghatározó egyénisége és szerepe van. Hász a színházi szereposztás sze-
rint adja figuráinak a különböző, élesen körvonalazódó arculatokat. Az 
erőteljes Winter úr, a fia halálától mentálisan meggyengült Metzkerné, a 
higgadt és objektív Marcell, a megkeseredett Bánáti, vagy a mindig kimért 
komornyik. Mindenki valamilyen összefüggésben szerves része a történet-
nek. Szinte azonnal kiderül a szereplők megszólaltatásának stílusán ke-
resztül – anélkül, hogy Hász hozzátenné, ki kicsoda –, hogy melyik figura 
milyen társadalmi pozícióban van, illetve milyen funkciót tölt be a ház-
nál. Módos, urizáló, vagy szerényebb, átlagosabb szereplő. Mindenkiről 
ad személyleírást is. Nemcsak az irodalmi értelemben vett közlés, hanem 
a végigkísért nyomozási folyamat miatt is jelzi, hogy a részletek mennyire 
szerves relációban állnak egymással. Így a karakterizálás, a személyleírás, 
a különböző szereplők fiziológiai és antropológiai bemutatása különösen 
fontossá válik (vörös haj, kiugró arccsont, kövérkés testalkat, előreálló fo-
gak stb). A szereplők állandó helyekhez kapcsolódnak, mint a Paradiso, 
Elefánt, vagy Fehér Hajó. Hász alkalmazza a humort, de szolidan, a kornak 
megfelelő visszafogottsággal. „Árpád talpig begyöpösödött ember volt. 
Aki két lábbal áll a földön. Sőt mindkét lába be van gyöpösödve a talajba, 
… a sógorod egy igazi, nagy, begyöpösödött talpig gyökér.” (135)

Hász Róbert kötete a maga nemében könnyed olvasmány. Az érde-
kesen használt jelképes elemek, a különböző utalások, a kombinálás és 
a képi megjelenítés az élet mibenlétét körbejáró filozófiai gondolatkört 
tehát arányosan egészíti ki. Alapvetően izgalmas sorokat kínál. 

(Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja, Kortárs 
Kiadó, Budapest, 2017)

Hörcher Eszter

A mindenség birtokosa

Iancu Laura író, költő, néprajzkutató a moldvai Magyarfaluban szü-
letett, s még szinte gyermek volt, amikor szülőföldjét hátrahagyva Ma-
gyarországra települt át. Szándékosan kerültem a „költözött” kifejezést, 
ugyanis Laura szerint minden ember életében csak egy „valódi költözés” 
van, és arra az egyszeri eseményre való a „költözés” szó, addig pedig csak 


