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Aki olvasta Hász Róbert trilógiának ter
vezett regénysorozata első részét, annak 
nemcsak a pandúrdetektív Fábián Marcell 
neve lehet ismerős, de a bácskai kisváros, 
Zombor poros világa és a múlt századfor
duló különböző társadalmi rétegeit ponto
san leképező lakói is. Aki nem, annak sem 
kell kétségbeesnie, az új kötet az előzmény 
ismerete nélkül is tökéletesen érthető, a jól 
elhelyezett visszautalások pedig ravaszul 
keltik fel az érdeklődést annak kézbevé
telére is.

1903-ban járunk, a lassú zombori hét
köznapokat különös halálesetek dúlják fel, 
amelyek hasonlósága ugyan nyilvánvaló, 
ám a köztük lévő összefüggések feltárásá
ra csak egy vérbeli nyomozó képes. Még 
szerencse, hogy az egykori árva gyerek Fá
bián Marcell, felépülve majdnem végzetes 
sérüléséből, újra tettre kész, és különös ér
zékenysége révén hamar összerakosgatja a 
kirakós első látásra nagyon nem egymás
hoz illő darabjait.

Ez a krimiszál, amelyben még magának 
az ördögnek is jut egy apró epizódszerep, 
azonban szinte másodlagos, a könyv in 
kább a hangulata, atmoszférája révén 
olvastatja m agát olyan könnyen. Hász

Róbert ezúttal is biztos kézzel festi meg 
a Monarchia utolsó évtizedeinek békebeli 
hangulatát, a cukrászdák teraszán kényel
mesen elfogyasztott limonádékkal és a bér
kocsisok platánfák árnyékában várakozó 
hosszú sorával. A napsütéses derűt csak 
néha árnyékolják be a kevésbé örömteli 
jövőt előrevetítő utalások: az anarchista 
támadások az uralkodóház tagjai vagy a 
magyar vezetők ellen, az „amerikás” ügy
nökök megjelenése a bácskai tanyavilágban, 
a kis- és középnemesi réteg folyamatos, 
önmaga is jócskán gerjesztette pusztulása, 
a vidéki patikuskisasszonyok lassan valóra 
váló álmai egy évszázadokon át öröknek 
h itt világot gyűrtek rekordsebességgel 
maguk alá.

A cselekmény idején azonban még ter
mészetesen nem ezen van a súly (talán 
majd a tervezett harmadik részben), ha
nem a korabeli kisvárosi mindennapok hi
teles és hangulatos bemutatásán. A szerző 
imponáló tudással és alapossággal tárja 
elénk a legapróbb részleteket is, legyen 
szó az Eötvös József körút közepén álló, 
egész Bács-Bodrog vármegyében híres 
O dry szalon kirakatáról, a szentiváni ta
nyavilág maradványairól vagy egy egysze
rű reggeli bundáskenyér-sütésről. A nem
zetiségi ellentétek itt még nem robbannak, 
a rendőrőrsöt vezető Milorád úr példának 
okáért egészen jól beszél magyarul, a szur- 
tos kis küldöncgyerek szerbül hadarja el a 
mondanivalóját Marcellnek, a helyi rend
őrkontingens harmadik tagja, a tagbasza
kadt Winter úr neve pedig sváb származást

sejtet, („az úton egy dinnyeárus poroszkált 
szekerével a központ fele, s hangos diny- 
nye!-lubenica!-melone! kiáltásokkal hívta 
fel magára a figyelmet.” „A múltkor össze
számoltam, tizenkét nemzet él a környé
ken. M ielőtt idehelyeztek, el sem hittem 
volna, hogy ennyiféle nép lakhat egyetlen 
tájat.”). Ezt a hitelességet tovább erősíti a 
valós történelmi személyek szerepeltetése, 
már a kezdő fejezetben feltűnik az első női 
lapszerkesztő, Kánya Emília, a világ és fe
lesége elől az abbáziai villájába menekülő 
agg Jókai Mór, nem beszélve Gozsdu Elek 
zombori főügyészről, akinek kifejezetten 
kulcsszerepe van a tragédiasorozat elin
dulásában.

Fábián Marcell kalandjai ugyanakkor 
nemcsak azok számára ajánlhatók, akik 
valamilyen személyes okból kifejezetten 
kötődnek a bácskai tájhoz („...van valami 
a bácskai világban, amit sehol másutt nem 
találni meg. ...itt, ahol nincsenek hegyge
rincek, amik a magasba emelik a tekintetet, 
csak végtelen szántóföldek, és a látóhatárt 
legföljebb a föld görbülete korlátozza, itt 
a vidék lakói kerülnek előtérbe, ők adnak 
ízt, zamatot, jelleget a tájnak, nem pedig 
fordítva”), hanem azoknak is, akik okos 
szórakozásra vágynak. M ert Zombor kicsi
ben az egész világ, ahol az állandó ismétlő
dések és a kedélyes párbeszédek mögött ott 
lapulnak a közösség szorításában vergődő 
egyéni vágyak: mindegy, hogyan, csak el a 
porból, a hőségből és az állandóan figyelő 
szemektől, amik biztonságos korlátok közé 
szorítják az életet. ■
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