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ABI-AL MAARRI LÉGSZOMJA Nettitia K. Froese

-  Hozsanna az Olvasónak! -  suttogta 
a résnyire félrehúzott ajtófüggöny mögül 
Ibn al-Mukaffa Mahfúz, a matuzsálem 
korú, gyermeteg lelkületű semmittevő, 
és nyomban öt lépést hátrált, mert apja, 
Abi-al Maarri, ha ölének gyermeke vá
ratlanul megzavarja, rendszerint hozzá
vágja a fapapucsát, az éjjeliedényét vagy 
a macskát, ami éppen keze ügyébe kerül. 
Most viszont elmaradt bárminemű re
akció. Ezen fölbuzdulva Mahfúz bedug
ta kíváncsi fejét a függönyrésen. Bölcs 
homlokú atyja bálnacsont zsámolyán ku
porgott, és ramatyul festett. Szája tátva, 
szeme kiguvadt, mint a partra vetett halé, 
a tüdejéből orgonakoncert sípolt. Mahfúz 
a Négykarmú Sárkány Pagodájának ne
gyedik szintjén, 8849 méterrel a tenger 
szintje fölött aligha láthatott partra vetett 
halat, de nyomban tudta, pontosan olyan 
lehet, mint apja ezekben a pillanatokban. 
Eltekintve szakállától és rasztafrizurá- 
jától. Abi-al Maarri csupán düllesztette 
a szemét, és egyre vörösebb lett a feje. 
Harákolt és levegőért kapkodott, mintha 
succubusok, parázna lidércek serege tele

pedett volna mellére, és préselné ki belőle 
végérvényesen a szuszt. A levegőért kap
kodó bölcs, a világ dolgainak nagy tudója 
Meritpath ókori egyiptomi orvosnőnél 
olvasta, hogy a krákogás az alattomosan 
terjedő tüdőbaj félreérthetetlen jele, ezért 
köhinteni se mert, ugyanis félte Anubisz 
és Hádész birodalmát, szánt volna még 
valamicske időt fő műve, a soha el nem 
kezdett Efezusi betűk befejezésére.

-  Tigriskarmokkal tépték szét a ró- 
zsaleheletű valkűrök a palota keleti szár
nyától kezdve a gomolygó párnafelhőket, 
a felkelő nap dárdái lyuggatták a leget, és 
öltöztették színaranyba a pagoda falát, 
majdnem összeomlott a fény terhe alatt, 
amikor hősies szárnycsapásokkal föltűnt 
a horizonton Turbék, a kedvenc posta
galambod, a süket csöndben hallottam, 
ahogy a leget hasítja. De nem csak az én 
fülemet ütötte meg a zaj, fölébresztette a 
tetőn szundikáló dögkeselyűket is. Bom
baként vetették magukat a mélybe, majd 
szárnyukat kitárva köröztek a napkorong 
előtt, árnyékuk repülő sárkánygyíkként 
táncolt az ellenfényben. Turbék viszont

ügyesen lavírozva bevitorlázott az abla
komon. Leoldottam lábáról a levelet, majd 
adtam neki inni és magvakat vetettem elé.

-  És? -  kérdezte a végül lélegzethez 
jutott bölcs, aki ezek szerint mégsem le
hetett mindentudó.

-  Elkapta és megfojtotta Szippantós 
Mici.

-  Ebadta macskája! De engem a levél 
érdekel.

-  Barátnéd, Bellerophon herceg neje, 
Philonoe, a Pegazus úrnője küldte -  szá
molt be az oktondi gyermek, mellét ver
deső szakálla alól előhúzta a parányi 
tekercset, és apja izgalomtól vagy láztól 
reszkető tenyerébe nyomta.

Abi-al Maarri igencsak jártas volt a krip
tográfiában, ám a levél megfejtéséhez el is 
kellett olvasnia a szöveget, ehhez viszont 
vaksi szeme nem volt elegendő, lemúriai 
olvasókristályát pedig nem találta, végül 
ölének gyermeke kezébe adta a tekercset, 
kaftánja rejtekéből hatalmas zsebkendőt, 
valójában beszegett lepedőt cibált elő, ret
tenetesen beletrombitált, majd letörölte 
bajszáról a taknyot, és helyére gyömöszölte

a zsebkendőt. Már a levélkébe zárt üzenet 
se érdekelte, miként az se, hogy a sátánon 
éppen nincsen alsógatya, mindössze a ter
mékeny semmittevés és a céltalan bölcsel
kedés lehetőségei foglalkoztatták.

-  Olvasd! -  emlékeztette végül rövid 
memóriájú gyermekét a maródi bölcs.

-  Borcsa, hami, sok a cica -  kezdte apja 
elé tárni az üzenet szövegét, aki átlós, fél
szemű tekintetével lassításra intette, 
közben nyomban fordította az üzenetet: 
Az élők csupán sziesztázó halottak! Ala
posan megvigasztalt drága barátnőm, 
aki galamb módra szerény, és kígyóként 
óvatos! Semmi recept, gyógyír összetevői, 
bármi biszbasz a gyógyulás érdekében? 
Talán nem is vagyok beteg, csupán érzé
keny és kíváncsi.

-  Ennyi? Vagyis semmi? -  kíváncsis
kodott Ibn al-Mukaffa Mahfúz.

-  Ennyi, viszont nem semmi -  felelte 
a majdnem mindent tudó, taknyos apja, 
aki mindössze két ujját mozdítva intette 
gyors távozásra fiát, mert már tudta, ho
gyan terjed a vírusfertőzés, és Mahfúz 
mégis ölének gyermeke, vigyáznia kell rá.
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HÁSZ RÓBERT: FÁBIÁN MARCELL PANDÚRDETEKTÍV
TIZENHÁROM N A P JA  Patyerek Réka

Fábián Marcell pandúrdetek- 
tív tizenhárom napja címet vi
seli Hász Róbert 2017-ben meg
jelent detektívregénye. Az elmúlt 
időben sok olyan mű jelent meg, 
amelynek tematikája a század- 
fordulóhoz köthető, ez a könyv 
is ebbe a sorba tartozik. Ekkor, 
mondhatni, akik a monarchia 
hullámain eveztek, szinte kézzel 
foghatták a felhőket, a hajók orra 
az eget ostromolta. Viszont meg 
kell jegyezni természetesen azt 
is, hogy minél nagyobb volt a fel
ívelés, annál meredekebb volt a 
zuhanás is a fekete mélységekbe. 
Több kulturális utalást találha
tunk a regényben, melyből kiol
vasható a térség virágzása, pezs
gése: a Bácska nevet viselő folyó
iratot olvassák a rendőrőrsön, a 
színházban Ibsen Kísértetek című 
drámáját játsszák, de ugyanekkor 
alakul meg Zomborban 1901. feb
ruár 18-án hivatalosan a Szabad 
Lyceumi Egyesület, melynek első 
elnöke Gozsdu Elek lett. Szembe

tűnő, hogy a regény egyik szerep
lője Gozsdu, akinek (a képzelet 
síkján) magánéleti problémáiról 
is számot ad Hász, hiszen a fe
leségét a szerb költővel, Kosztity 
Lászlóval boronálja össze rendkí
vül frappánsan. Illetve a költő kö
tetét a pandúrdetektív a zsebében 
hordja, hogy az irodalomkedvelő 
feleségének aláírást szerezhes
sen a főügyész úrtól. A történet 
rendkívül gyors tempóban halad, 
minden egyes aktus jól ütemezett. 
Az olvasónak nem hagynak szü
netet a történések. Az áramlat 
magával ragad, nem lehet belőle 
kiszállni. Mindamellett, hogy egy 
központi gyilkosság köti le a ren
dőrség (és az olvasó) figyelmét, 
nem csak ez az egy szál válik a 
leghangsúlyosabbá, de ebből a 
homloktérbe helyezett gyilkos
ságból több, eddig fel nem derített 
mellékszál is kirojtolódik. Többek 
között a főhős, Marcell identitás- 
válsága, amely a történet végére 
valamelyest nyugodni látszik. To
vábbá egy korábban történt, sok 
kérdőjelet maga után hagyott, 
megoldatlan esetre is válaszokat 
kapunk. Egyetlenegy közös figura 
áll ezeknek az eseménysorozatok
nak a közepén: „Márszell”.

A regény nyomasztó atmoszfé
rája abban is rejlik, hogy a látsza
tok mögötti valóság, a titok feltá
rásához vezető különös út egy lé
lektani harcot is magában foglal. 
„Ernst Bloch írja, hogy a nyomozó 
nem pusztán valamilyen semleges 
titkot fed fel, hanem egy mélysé
gesen nyomasztó titkot: ami arra 
utal, hogy valami nincs rendben a 
világban (MIKLÓS 2013: 54-57).

A főhős árvaként nevelkedett, 
mindig is az motoszkált a fejében, 
hogy majd amikor felnő, felkutatja 
a szüleit, hogy a lelkében tátongó 
űrt betöltse. A regény felfogható 
egy önmegtalálási, önmeghatáro
zás kísérletként is. „A nagy detek
tív a közvetlenségbe ragadt többi 
emberhez képest sajátos úton jár, 
s ez olyan elődeire emlékeztet, 
mint a nem látható összefüggé
seket égi utazása nyomán meg
értő parmenidészi megismerő” 
(MIKLÓS 2013: 55). Ennek tud
ható be, hogy a centrumba helye
zett gyilkosság mellett felbukkanó 
mellékszálakat sem akarja elvar
ratlanul hagyni, ugyanis nem tud
ja elviselni a bizonytalanságot, a 
félmunkát, a titkokat.

Marcell alakja összetett. A re
gényben szereplő nyomozó nem 
kizárólag Christie- vagy Doyle-fé- 
le karakterisztikákat visel magán. 
Holmes munkája két részből áll: 
van egy intellektuális vetülete, 
amikor levonja a következtetése
ket, valamint a gyűjtés folyama
tából. Agatha Christie szövegei 
pedig az emberi természet meg
ismerhetősége köré szerveződnek 
(KLAPCSIK, 36-41). A Hász-féle 
detektívmodell mifidezeket a je
gyeket magán viseli, a karakte
risztikák pedig összeolvadnak 
Marcell alakjában. M indent 
megvizsgál, új módszereket alkal
maz (ujjlenyomatvétel), állandó 
szkepszis jellemzi. A magánélete 
rendben van, támogató közeg áll 
mögötte. A társai viszont úgy vé
lik, hogy semmiféle karakterisz
tikus jegye nincs, jellemtelen. A 
munkájába temetkezik, ahonnan

saját identitásválsága miatt nem 
tud kilépni.

A történet Zomborban és kör
nyékén játszódik. Hajnali fél há
rom. Egy fiáker áll Fábián Marcell 
háza előtt. Bánáti Dezső csendőr
kapitány várja a kapitányságra. 
Semmi többet nem tudunk meg, 
majd csak akkor, amikor már 
a tett helyszínén vagyunk. A fi
gyelmünk teljes mértékben sza
bályozva van, az író vezet min
ket. Úgy szorítja az olvasó kezét, 
mint Marcell a szolgálólányukét, 
amikor álmából felriad. Falcione 
Áront holtan találják a házában. 
Mellette egy nő fekszik, testük 
összeér, a nő ruhája széttépve. 
A férfi bal oldali halántékrésze 
hiányzik.

A történet epicentrumában 
a gazdag családból származó 
Falcione Áron tragédiája áll. Egy 
átlagos történettel találjuk ma
gunkat szemben: gazdag család 
sarja, aki minden pénzét elher
dálja, szoknyapecér, iszik és kár
tyázik. Aki tulajdonképpen úgy 
hal meg, ahogyan egész életét 
élte egy nő mellett: az ágyban. 
A csapodár szereplő köré rengeteg 
anekdota, kisebb történet szövő
dik, melyek mindig más irányba 
terelik a rendőrséget. Újabb és 
újabb hazugságokra derül fény, 
elhallgatott információk jutnak el 
az illetékesekhez. Falcione Áron 
mellett szerepel Gozsdu Elek, Bit
termann Sándor, Bánáti Dezső és 
Bobó (Borivoje Jaksity). Köréjük 
szerveződik egy másik homályos 
történet. Előzmények: Gozsdut egy 
idős hölgy, bizonyos Metzkerné 
zaklatja, minden nap felteszi

ugyanazt a kérdést: „van-e valami 
hír a fiamról?” Megtudjuk, hogy 
fiát már hat éve nem látta senki, 
eltűnt. A nő úgy érzi, a férje tudja, 
hogy hol található a fiuk, mégsem 
árul el semmit. A költő, a főügyész 
felkeresi Fábiánt, hogy azonnal 
intézkedjen ez ügyben, mert már 
elviselhetetlen a nő konstans je
lenléte.

Első olvasatra úgy tűnik, hogy 
ezek a gyilkosságok, az eltűnések, 
a történetek nem függenek össze, 
és teljesen elsiklanak egymás 
mellett.

Egyik szereplő sem marad 
jellemrajz nélkül, mégsem válik 
terjengőssé és unalmassá a re
gény. Ki a gyilkos? A legnagyobb 
furfanggal Hász a regény utolsó 
húsz oldalán fedi fel a gyilkost, és 
ebben a húsz oldalban le is zárja 
a történetet.

Hász Róbert történetkezelése, 
mesterien megformált monda
tai, sikeres jellemrajzai egy olyan 
detektívregény alapjait képezik, 
amely bizonyítja, hogy most már 
„nincsenek olyan oppozíciók, 
mint magas és alacsony, komoly 
és populáris stb.” (BENYOVSZKI 
2008). A regény olyan kérdéseket 
is feszeget, amelyek az igazságszol
gáltató szervekre éleződnek ki: va
jon eltussolják-e az ügyeket, vajon 
manipulálhatók-e ezek a szervek? 
Természetesen megkapjuk és tud
juk a választ, azt, hogy igen, de egy 
olyan figura, mint Fábián Marcell 
(aki az igazságszolgáltató szerv ré
sze) képtelen ezt az igazságtalan
ságot elviselni, szarkazmusával és 
szakmai tudásával felülemelkedik 
a bürokrácia alattvalóin.
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