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DRÁGÁN DILAS

Aki lázba hozta a haladó Belgrádot
PORTRÉ

Pesevszki Evelyn

A dolgok természetes rendjéből fakadó
an a mindenkori hatalom csak ritkán szól 
elismerően az ellenzék munkájáról. A „fiata
labb” demokráciákban az ellenzék már annak 
is örülhet, ha elfogadják létezését, és olykor 
hagyják szóhoz jutni, nem pedig adott eset
ben több száz hatalmi törvénymódosítási 
indítvány benyújtásával próbálják ellehetet
leníteni, hogy a parlamenti vita során hangját 
hallassa. Éppen ezért volt meglepő, hogy az 
aktuális hatalom szinte maradéktalanul alkal
mazta az ellenzék eddigi taktikáját

A 2012-es általános választások megtar
tása óta komatózus állapotban vegetáló 
ellenzék eddigi egyetlen politikai érve az 
volt, hogy „mennyire rossz és gonosz Alek- 
sandar Vucic”, illetve a Szerb Haladó Párt, 
amely „csírájában fojtja el a demokráciát és 
a joguralmat”. Olyan gyakran emlegették 
Aleksandar Vucicot, hogy annak már szinte 
nem is kellett volna médiaszereplést vállalnia, 
mégis mindenki tudta volna, hogy körülötte 
forog a világ, azaz Szerbia.

Az üzleti élet útvesztőiben jártas Drágán 
Dilas az első megdöbbenés feldolgozását

követően valószínűleg köszönetét rebe- 
gett ezért a hatalmiaknak. Mert kell-e jobb 
reklám a belgrádi helyhatósági választásokra 
készülődő Dilasnak annál, hogy az SZHP 
kádere irányította munkaügyi és szociálpo

litikai minisztérium visszautasította 280 ezer 
dináros adományát, amelyet egy gyermek
otthonnak szánt? Aligha. Néhány hónappal 
a választásokat megelőzően vajon mekko
ra öngólnak számít a 83 ezer eurós belgrádi 
központi karácsonyfa, vagy a 800 ezer euróba 
kerülő újévi rendezvénysorozat? Az említet
tekhez hasonló aktuális baklövések mellett 
szinte felesleges a közvéleményt a főváros élén 
álló személyek utóbbi néhány évben elköve
tett botlásaira emlékeztetni.

Azt, hogy a valamikori polgármester 
ismét megpróbálja megszerezni a főváros 
első emberének tisztségét, már hosszabb 
ideje rebesgetik. Tekintettel Dilas koráb
bi népszerűségére, valamint a fővárost az 
utóbbi négy évben irányító gárda kezdettől 
fogva jellemző tévelygésére, illetve visszás 
ügyeire, nem volt meglepő, hogy a haladók 
szinte pánikba estek ezektől a hírektől Állító
lag annyira, hogy októberben megfenyegették 
Dilast: ha valamelyik választási lista listave
zetőjeként indul a választásokon és válasz
tási eredményének mentén megválasztják 
polgármesternek, másnap letartóztattatják, 
és ennek érdekében már gyűjtik az ellene 
szóló bizonyitékokat Azokban a napokban

Dilas még azt mondta, hogy egyelőre nem 
döntött a választásokon való részvételéről és 
csakis akkor vállalja a listavezető tisztségét, 
ha a polgári és demokratikus értékeket képvi
selő, jelenleg ellenzékből politizáló politikai

pártok, csoportosulások java része közösen 
állít listát. December közepén mégis úgy 
jelentette be a helyhatósági választásokon 
való részvételét, hogy hivatalosan egyetlen 
politikai csoportosulás sem biztosította támo
gatásáról. Nem sokkal később a Sasa Jankovic 
vezette Szabad Polgárok Mozgalma erősí
tette meg támogatását. A Demokrata Párt 
ezúttal sem tudott felülkerekedni hiúságán, 
Drágán Sutanovac pártelnök közölte, hogy 
nem támogatják a valamikori pártelnököt. 
Boris Tadic, aki Dilas előtt állt a DP élén, azt 
mondta, hogy pártja majd akkor dönt Dilas 
támogatásáról, ha aktuálissá válnak a helyha
tósági választások. Az újbelgrádiak kedvence, 
az egykor a Demokrata Pártból politizáló 
Aleksandar Sapic, szintén nem kíván elállni 
abbéli szándékától, h og | A mi városunkért 
polgári csoportosulás listavezetőjeként indul
jon a választásokon.

Érveket és ellenérveket lehet felsorakoz
tatni az ellenzékből politizáló demokratikus 
erők összefogásának, de azok felaprózásának 
tekintetében is. Az viszont biztos, hogy ha a 
kampány során egyedüli érvük az lesz, hogy 
a haladók és Vuéic a gonosz megtestesítői,

akkor valóban semmi értelme az összefo
gásnak. Nem a „valami ellen”, hanem kizá
rólag a „valamiért” elve mentén van értelme
az összefogásnak. A főváros szavazópolgárai 
feltehetőleg pontosan tudják, hogy mi felel 
meg számukra városukban, és mi az, amit 
mindenféleképpen megváltoztatnának. Nem 
lenne szabad alábecsülni a szavazópolgárt, 
annak pedig nem lenne szabad megengednie, 
hogy bolondot csináljanak belőle. A támoga
tást kizárólag az érdemelné meg, aki konk
rét tervekkel és számon kérhető ígéretekkel 
próbálja elnyerni a polgárok támogatását A 
fővárosban esedékes helyhatósági választá
sok mindenki érettségi vizsgája lesz, mind a 
polgároki mind a politikai és egyéb csopor
tosulásoké. Kiderül, hogy a polgárok képe- 
sek-e megbüntetni azokat, akik iszapbirkó
záshoz hasonló „mocskos”, ám sportszerűtlen 
sportággá alacsonyították le a választásokat 
Ami Belgrádban fog történni, az sok mindent 
előrevetít a következő köztársasági választá
sok tekintetében is, amelyek, ha a haladók 
esetleg túlságosan megrémülnek Dilastól, 
talán mégis előbb lesznek esedékesek, mint 
azt gondolnánk.

Drágán Dilas 1967-ben Belgrádban szüle
tett. A Belgrádi Egyetem Gépészmérnöki 
Karán diplomázott Négy gyermek édesapja. 
Egyetemistaként a Slobodan Milosevic elleni 

.tüntetések egyik vezéregyéniségeként vált 
ismertté. Mégsem kívánt egyik politikai párt
hoz sem csatlakozni, mert mint azt a kilenc
venes évek elején kifejtette, „előbb szeretne 
meggazdagodni”. Azóta is szinte az egyetlen 
olyan szerbiai politikus, aki előbb halmo
zott sikereket az üzleti szférában és csak azt 
követően evezett a politika vizeire, nem pedig 
fordítva Néhány éves újságírói gyakorlatot 
követően -  egyike volt a B92 Rádió alapí
tóinak, majd a rádió egyik hírszerkesztője- 
ként dolgozott -  megalapította első válla
latát. Pillanatnyilag a Multicom Group és a 
Direct Media társtulajdonosa Verica Barac, a 
Korrupcióellenes Tanács néhai elnöke 2011- 
ben azt állította, hogy a DP egyebek mellett 
Dilas, a média területén tevékenykedő válla
latai által tenyerei rá a szerbiai médiaszférá
ra Az állami szféra finanszírozta hirdetések 
egynegyede valósul meg Dilas vállalatainak 
közreműködésével, ami komolyan aláássa 
a sajtószabadság vélelmét, figyelmeztetett 
annak idején Barac.

Dilas 2004-ben lépett be a DP-be. 2006- 
ban a párt belgrádi városi szervezetének 
elnökévé választották meg, 2010-ben a párt 
alelnökévé, majd 2012-ben a párt elnökévé. 
Ezt a tisztséget 2014-ig töltötte be.

A 2008-as belgrádi választásokat köve
tően a városi képviselő-testület augusztus 
19-i ülésén megválasztották polgármester
nek. A 2012-es belgrádi választásokat szin
tén megnyerte a demokratáknak, így ismét 
megválasztották polgármesternek, ugyan
akkor egy évvel később a Szerbiai Szocialista 
Párt „árulásának” köszönhetően a vkt több
sége bizalmatlanságot szavazott Dilasnak, aki 
a DP listavezetőjeként a 2014-es helyhatósági 
választásokon alulmaradt a haladók Vucic 
nevével fémjelezett listájával szemben.

Érveket és ellenérveket lehet felsorakoztatni a z ellenzékből 
politizáló demokratikus erők összefogásának, illetve 

azok felaprózásának tekintetében is. A z  viszont biztos, 
hogy ha a kampány során egyedüli érvük az lesz, 
hogy a haladók és Vuéic a gonosz megtestesítői, 
akkor valóban semmi értelme az összefogásnak.

O L V A S Ó L Á M P A

Nem a kertész a gyilkos, de m ajdnem  -  zom bori detektívregény
Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja

Fekete J. József

Nem vagyok krimiolvasó, ennél
fogva azt sem tudom, miként működik 
manapság ez a műfaj, annyit hallottam, 
hogy e téren a skandinávokat dicsérik, 
ám erről csupán filmek közvetítésével 
vannak tapasztalataim. A film viszont 
nem irodalom, tehát viszonyítási érték
ként marad számomra a hajdani krimi, 
amelyben „általában a kertész a gyilkos”. 
Hász Róbert regényében is majdnem ő.

A szerző a vajdasági Doroszlón szüle
tett, Zomborba járt középiskolába, első 
novelláskötete szabadkai kiadásban jelent 
meg, és attól fogva tudtuk, újabb remek 
prózaíróval büszkélkedhet a Délvidék. 
Be is igazolódott, novelláskötetei és 
regényei immár idegen nyelvű fordí
tásokban is népszerűsítik a XX. század 
végén tomboló jugoszláv polgárháború 
rémségei elől elmenekült szerző tehet
ségét. Legutóbbi regényében visszatér 
szülőföldjére, a Délvidékre, azon belül is 
Nyugat-Bácskába, Zomborba, az egyko
ri megyeszékhelyre, és természetesen 
Doroszlóra. És elindít egy fergeteges 
sodrású, olvasás közben letehetetlen 
regényt, az olvasó csupán kapkodja a 
fejét, igyekszik megérteni a szerteágazó 
bűnügyi történetet, ám a szerző furfang- 
ja csupán az utolsó pillanatban tárja fel 
előtte a megoldást.

A történet kezdetén megölnek egy 
szerb pópát egy faluban, valaki elmet

szette a torkát, a helyszínelésnél jelen 
van a megyei elöljáróság detektívje, aki 
hamarosan azzal szembesül, hogy a 
gyilkossággal gyanúsíthatók sincsenek 
már életben. Rövidesen a megyeszékhe
lyen, Zom borban holtan találják a 
földbirtokos Falcione család egyik 
tagját, Áront, a városi Takarékpénztár 
igazgatójának öccsét, ágyasával együtt, 
az eset lehet akár gyilkosság és ön- 
gyilkosság, de kettős gyilkosság is, mind
en jel szerint ez utóbbi. A legnagyobb 
bökkenő, hogy a tetthelyen a zombori 
csendőrkapitány kézi fegyverét találják, 
egy, az am erikai polgárháborúból 
származó Coltot, és az feltehetően a 
bűnelkövetés eszköze. Hogy csavaro
sabb legyen a történet, a bűncselekmény 
helyszínén maga a csendőrfőnök találja 
meg saját, odahaza lakat alatt tartott ósdi 
fegyverét, amit a nyomozás érdekében a 
bűncselekmény helyszínen hagy, mert ha 
eltávolítja, a kelleténél súlyosabb vádak
nak teszi ki magát.

B ánáti c se n d ő rp a ra n c sn o k ró l 
végül kiderül, hogy a férfiszerelemnek 
áldoz, ezért öngyilkos lesz, partnerét, 
Jaksity Borivoje tanárt holtan találják 
szobájában. Á városban egyre több 
az áldozat, végül heten lesznek, mint 
a gonoszok: a főbe lőtt, liliom tipró 
Falcione Áron, a megfojtott Sőtér Ilon
ka prostituált, az ugyancsak megfojtott 
Kormányos Stefán, Áron komornyikja, 
a laptulajdonos Bittermann Sándor, akit

megfojtottak, majd testét fölakasztották 
a Sikarában és egy tízkoronás bankót 
szögeztek a homlokára, a hátba szúrt 
Latinovits (Kajabusz1) Szaniszló költő, 
Jaksity (Bobo) Borivoje tanár, Bánáti 
Dezső csendőrparancsnok. Ráadásul 
a múltból is fölbukkan egy gyilkosság, 
végül az vezeti el Fábián M arcell 
pandúrdetektívet a gyilkosságsorozat 
megoldásáig.

A rendőrség új intézménye volt a 
megyének, a csendőrséggel szemben 
más feladatokkal kellett megküzdenie, 
amire a kriminalisztikai újdonságok 
iránt fogékony Marcell például az ujjle
nyomatok egybevetését is alkalmazta, 
ám mégsem azok vezették el a sorozat- 
gyilkoshoz. A fiatal detektív a város
ban folytatott nyomozása során saját 
származása után is kutat, ugyanis szülője 
a Szent István-templom lépcsőin hagyta, 
árvaként apácák és papok nevelték föl.

A végtelen részletességgel elbeszélt 
történetből az olvasó alaposan megrajzolt 
képet kap az egykori megyeszékhelyről, 
utcáiról, kőrútjairól, neves épületeiről, 
a korabeli társadalmi életről, a Polgári 
Kaszinóban folytatott kártyacsatákról, a 
szerbek Csitaonicájáról (olvasóköréről), 
az Elefánt szállóról, a Fehér Hajó 
étteremről, a Megyeházáról, a magán
háznál zajló szellemidézésekről, a 
zombori és doroszlói háztartásokról, 
a város népszerű kirándulóhelyéről, 
a Sikaráról, vagyis a Nagyerdőről, de

képbe kerülnek a kor gazdasági viszonyai 
is, a parasztgazdaságoktól az iparosságig, 
kereskedelemig.

A történetet hitelesítik a szöveg
ben szerepeltetett történelmi figurák, 
akiknek az em lékezete ma is él a 
városban, a Falcionék, Bittermann, a

Kortárs Kiadó, B udapest, 
2 0 1 7 ,3 5 7  oldal

B á c s k a  tulajdonosa, Baloghy Ernő, a 
lap újságírója, szerkesztője, Gozsdu 
Elek, kirendelt főügyész, Laza Kosz- 
tity bohém költő, Kajabusz, a B á c s 
k a  című megyei közérdekű politikai 
közlöny cikkírója és mások. Ennek

ellenére a regényt nem kell helytör
téneti forrásként kezelni. A szerző 
ugyanis a történet elbeszélhetősége 
érdekében kissé „összerántotta” az időt, 
a Szent István-templom csak 1904-ben 
épült föl, tehát Marcellt aligha tehet
ték csecsemőkorában a lépcsőire. Ám 
rátalálhattak például valamelyik más 
templom előtt. Ennyi lazaság nagyon 
is belefér a végig szövevényes regénybe, 
és a paraszti-polgári város képébe, ahol 
ökrös szekérrel és hintóval egyaránt 
közlekedtek a polgárok, és ki-ki ízlése 
szerint kuplerájba vagy szellemidézésre 
járt, ráadásul senkit se zavart a másik 
magyar, szerb vagy német beszéde. Mert 
mindenki beszélte a másikat is, és jó 
szerével a jiddishez is konyítottak.

Hász Róbert hetedik regénye, a Fábián  
M arcell p a n d ú rd e te k tív  tizen h á ro m  n a pja  
rendkívüli olvasmányossággal, nyelvi 
pallérozottsággal ötvözi a tényszerűséget 
és a fikciót, bátran ajánlom nem csupán 
a detektívregények kedvelőinek.

‘Alakját vélhetően két személyről 
formázta a fikció, Kajabusz álnéven 
ugyanis Forgács Endre publikált, Latino
vits Szaniszló, Zombor városi tanácsosa 
viszont Latinovics Stand néven jelentette 
meg verseit a megyei lapokban. Különös 
egybeesés az is, hogy mindketten teológiai 
pályán indultak, utóbbi a római katoli
kus, előbbi a református egyház keblén, és 
mindketten pályát módosítottak.
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