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Falvai Mátyás

ALUL NÉZETBŐL

Szilasi László első regényét, a Szentek hárfáját előszeretettel közelítet-

ték meg olvasói és kritikusai is a bűnügyi regény zsánere felől, amiben 

annyi igazság mindenképpen volt, hogy egy bűneset állt a történet kö-

zéppontjában, ennek értelmezése, felkutatása szolgált a szöveg haj-

tóerejéül. A kötet fülszövege is „intellektuális krimit” ígért, és maga a 

szerző is megerősítette ezt az értelmezést nyilatkozataiban. („A Szentek 

hárfájánál egy fi ktív gyilkosság gyötört, aminek utána kellett járnom. 

Amikor pedig az író egy bűntény után nyomoz, egy bűntényt kíván az 

írás által megérteni, annak a legtöbbször detektívregény lesz a vége. Én 

tehát nem választottam a krimit: a műfaj az anyagból következett.”1) 

Nem csoda hát, ha A harmadik híd esetében is már az első oldalak után 

gyanakodni kezdünk, hogy ismét bűnügyi regényt vagy valami ahhoz 

hasonlót kapunk Szilasitól. Az alaphelyzet egy osztálytalálkozó, vagyis 

egy zárt helyszínen zajló, limitált számú szereplőt magában foglaló szi-

tuáció, ideális kiindulópont egy klasszikus whodunnit típusú krimihez. 

Ez a gyanúnk aztán szépen lassan eloszlik. Jóllehet a történet megis-

merésének módja, a végtelen hosszúságú, vallomásos monológ is pasz-

szolna a hagyományos krimi zsáneréhez, sőt bűntény, rejtély is van, 

1 „Mindenki gyűlöl mindenkit, aki veszélyes a tb-jére”. Hercsel Adél interjúja Szilasi László-
val, Hvg.hu 2014. március 5., http://hvg.hu/kultura/20140305_Mindenki_gyulol_min-
denkit_aki_veszelyes.

nem is egy, nem ezek felfejtése, megoldása adja a regény dramaturgiai 

vezérelvét, és nem is ez a mű fő intellektuális tétje.

Az osztálytalálkozón Nosztávszky Ferenc (becenevén Noszta), a ka-

nadai emigrációból néhány éve visszatért örök kívülálló Sugár Dénes-

nek, vagyis Deninek meséli el külföldön töltött éveit, hazatérését, majd 

ezt követő gyors lecsúszását és hajléktalanná válását. Elbeszélésének 

középpontjában egy másik osztálytársuk, a szintén hajléktalanként élő 

Foghorn Péter áll (aki a történet idején már Robot néven fut). Foghorn 

a gimnáziumi évek alatt egyfajta vezéregyéniség volt higgadt, hatá-

rozott személyisége miatt, és a Szegeden együtt mozgó, hajléktalan 

férfi akból és nőkből álló kis csapatnak – amelyhez Nosztávszky is csat-

lakozik – szintén Foghorn, azaz Robot szabja meg a mindennapok me-

netét irányító, megtartó erejű ritmusát. Nosztávszky elbeszéléséből 

részletesen megismerjük a hajléktalanok életét, a csapat tagjainak le-

csúszástörténetét, az utcán való túlélésnek – vagy inkább a halál elodá-

zásának – a technikáit, a hajléktalanok világának bonyolult személyközi, 

hatalmi viszonyait, sajátos erkölcsi elveit. Mindeközben a regény az 

utcán élők és az egzisztenciális biztonságot élvező, úgymond „normá-

lis” emberek között húzódó törésvonalakat is feltárja, és többek között 

a – mindkét oldalról való – átjárhatóság kérdését vizsgálja.

A harmadik híd legnagyobb erénye a hajléktalanság kérdésének rend-

kívül érzékeny, részletgazdag, megvilágító erejű, részvétteljes, de nem 

leereszkedő vizsgálatában áll. Képes fellazítani eddigi nézőpontunkat 

nem csupán az utcára kényszerült emberekkel, de saját életünkkel kap-

csolatban is. Szövege mentes a témára rárakódott mindenféle közhely-

től, és az elleplezés kíméletétől is. Nem szociográfi a – bár kétségkívül 

olvasható ebből az irányból is –, hanem vérbeli regény, olyan témák-

ról, melyek minden vérbeli regény alapvető tárgyai: identitásról, az én 

helyének megtalálásáról a világban, szerelemről, barátságról, hatalom-

ról, emberi kisszerűségekről, halálról.

Szilasi láthatóvá teszi számunkra a láthatatlan embereket, akiket 

nem veszünk észre vagy nem is akarunk észrevenni, mert létezésükkel 

arra emlékeztetnek, hogy ugyanez velünk is bármikor megtörténhet. 

Hogy mennyire így van, hogy milyen gyors a lecsúszás, milyen töré-

keny egy ember egzisztenciája, mentális és materiális egyensúlya, arra 

jó példa Noszta beszámolója saját utcárakerüléséről. A hajléktalanságot 

olyan elme- és lelkiállapotként írja le, amely észrevétlen gyorsasággal 

uralkodik el az emberen és állandósul; a visszatérés a legtöbb esetben 

– legalábbis A harmadik hídban elmondottak alapján, de sejthetően 
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a való életben is – szinte lehetetlen. Nosztának és Robotnak mégis si-

kerül, bár csak Noszta felépüléséről és reintegrációjáról olvashatunk 

valamivel behatóbban, és az osztálytalálkozón már egy visszatért, ki-

egyensúlyozott férfi val találkozunk, aki talán éppen e végeláthatatlan, 

önelemző, az okokat, indítékokat fi rtató monológgal igyekszik feldol-

gozni a vele történteket. Az is eléggé beszédes körülmény, hogy egy 

osztályból ketten is hajléktalanná váltak, és a mára jó ötvenes férfi ak 

története tulajdonképpen egy olyan generációról is sokat elmond, amely-

nek tagjai frontálisan és felkészületlenül szaladtak bele a rendszervál-

tozásba, a késő Kádár-korban eltöltött fi atalságuk nem vértezte fel őket 

az új társadalmi-gazdasági berendezkedéshez szükséges érvényesülé-

si, megküzdési stratégiákkal. Nosztának tehát sikerült visszatérnie, és 

éppen a poklokat is megjárt ember mértéktartó, túlzásoktól mentes 

bölcsességével adja elő történetét, nem dramatizálja túl, nem sajnál-

tatja sem magát, sem korábbi sorstársait, de nem is hibáztatja őket, 

nem moralizál. Szilasi ebből a pozícióból tudja elérni, hogy tárgyát ne 

a többségi társadalom felületes nézőpontjából, de ne is egy perifériára 

szorult ember szemszögéből kelljen elbeszélnie; mindkettő magában 

hordozná ugyanis annak a veszélyét, hogy az objektív, de odaforduló 

megértést ellehetetlenítik a különböző előjelű, sztereotípiákból épít-

kező indulatok.

Az életet a legalapvetőbb testi funkciók ellátásáért folytatott küz-

delemre lecsupaszító hajléktalanlét naturális, kellemetlenül őszinte és 

mindenféle aggály nélküli, szókimondó bemutatása egy számunkra 

ismeretlen világot és e világ látását nyitja meg előttünk, ami egyfelől 

nagy adomány a könyvtől, másfelől viszont rendkívül megterhelő az 

olvasása. A távolságtartó, mértékletes tónus ellenére is rettenetes szem-

besülni a pusztán késleltethető, de el nem kerülhető, totális szétesés 

folyamatával. A hajléktalan emberek napi rutinjain keresztül, melyek 

időlegesen felszínen tartják őket, megismerjük a szociális ellátórend-

szer és a karitatív munkások tehetetlenségét is, és bár lehet, hogy a szerző 

szándéka eredetileg más volt, de az általa lefestett összkép a probléma 

végletes reménytelenségét, megoldhatatlanságát sugallja. Különösen 

fontos pillanat, amikor meglátjuk és átérezzük, hogy ezek az emberek, 

akikkel soha nem kíséreljük meg az azonosulást, akikről mindig har-

madik személyben gondolkodunk, végsősoron ugyanaz iránt sóvárog-

nak kétségbeesetten és fájdalmasan, mint mi magunk. Nem a bizton-

ságra, nem a kényelemre, nem a megbecsültségre és a méltóságra, hanem 

a szeretetre és a gyengédségre.

Mindeközben ritka érzékletességgel elevenedik meg a regény lap-

jain Szeged városa is; ugyan alulnézetből, olykor fi ktív elemekkel (mint 

például a címbeli harmadik híd), mégis felismerhetően, jellemzően, 

kordokumentumszerű értékkel. Érdekes az is, ahogy a regény végén, 

amikor Deni visszaveszi a szót Nosztától, mégiscsak visszakanyarodunk 

az első oldalakon megsejtett, majd háttérbe szoruló bűnügyi szálhoz. 

Körülbelül ekkor válik világossá, hogy Deni alakja fi noman, de egyér-

telműen a krimik prototipikus nyomozóját idézi meg, ekkor kuszálód-

nak össze és szálazódnak szét a Noszta szemszögéből már ismertetett 

bűnügyek, és végül minden kérdésünkre választ kapunk – ha nem is 

megnyugtatót. Drámai ereje van annak is, ahogyan Deni deheroizálja 

a Noszta által már-már legendává konfabulált Foghorn Pétert, hiszen 

egy titokzatos, karizmatikus vezéregyéniséggel az ember nehezen em-

patizál, egy esendő, félresiklott sorsú, hétköznapi ember tragédiáját 

azonban húsbavágónak érezzük.

A harmadik híd nem nélkülözi a problémás – de legalábbis vélemé-

nyes – megoldásokat sem. Ízlésbeli kérdés, mégis vitatható például a re-

gény narratív szerkezete. Azt kellene elhinnünk a könyvnek, hogy egy 

este kezdődő és másnap hajnalban végződő osztálytalálkozó során me-

sél végig Nosztávszky mintegy háromszáz oldalnyi történetet Deninek, 

mindezt az élőbeszéd sajátosságait teljesen fi gyelmen kívül hagyó, iro-

dalmi sűrűségű és kimunkáltságú monológjában előadva. Nem kér-

nénk számon egy irodalmi művön valószerűséget, ha maga a szerző 

nem próbálná meg ezt a narratív alaphelyzetet fenntartani. Egyfelől az 

elbeszélést időről időre megszakító jelenetekkel, amelynek során a be-

szédhelyzetre reagál az osztálytalálkozós kerettörténetet mesélő Deni, 

másfelől Nosztávszky kiszólásaival. Elfogadható és védhető persze, 

hogy Szilasi ezt a megoldást választotta, valahogy mégis mindvégig 

zavaró marad és némiképp anakronisztikusan hat. Ahogy a korábban 

már dicsért, dokumentatív részletesség is megterheli olykor a szöveget, 

visszafogva a történet lendületét. Ugyanilyen túlzásnak érzem a ra-

gadványnevek kényszeres gyakoriságú és kicsit eredetieskedőnek ható 

használatát, vagy Foghorn búcsúvacsoráját, amely a németalföldi fes-

tők apokaliptikus világát idéző, karneváli látomássá terebélyesedik. 

A vacsora során fogyasztott kábítószer hatására elburjánzó víziókat 

látó Nosztávszky zavaros, sűrű beszámolója papírízű, klisés és hiteltelen 

marad, emlékeztetve számos hasonló irodalmi próbálkozás kudarcára, 

mint például legutóbb Grecsó Krisztián Tánciskola című regényének 

drogos látomására.
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Mindezzel együtt is elmondható azonban, hogy A harmadik híd egy 

arányérzékkel megírt, jól megformált könyv, amely zárt, ellentmon-

dásmentes, jól felépített regényvilágot tár elénk. Fontos és irodalmi 

szempontból ilyen mélységben még kevéssé feldolgozott témára irá-

nyítja rá a fi gyelmet. Szilasi László regényét az teszi értékessé, hogy 

nem egy szobabölcsész fantáziájának terméke, nem szépelgő, álságosan 

empatikus spekuláció. Az anyagból jól kiérezhető, és a szerző nyilat-

kozataiból is tudható, hogy alapos, kitartó terepmunka áll mögötte; 

nagyon szép példája annak, amikor a minden elemében más keretek 

között élő író kimozdul a könyvtárszobából, és behozza az utcáról az 

életet egy könyv lapjaira. A harmadik híd megmutatja, hogyan tud az 

irodalom érvényesen reagálni a minket körülvevő társadalom valamely 

diszfunkciós jelenségére a művészet eszközeivel. Azért is kiemelendő 

erény ez, mert ez a képesség mintha ritka jószág lenne manapság.

ná egy régóta praktizáló író elővezetni, a felső tízezer fojtogató világá-

ról mint témáról nem is beszélve, amely bizony távol esik attól a közeg-

től, amelyben a tollforgatók ma Magyarországon általában mozognak. 

Hogy arányban áll-e a médiavisszhang Kötter írói teljesítményével, 

az más lapra tartozik, de az írói marketing biztosan elért egy fontos 

eredményt: olyanok kezébe is eljutott a könyv, akik eddig nem talál-

hattak belépési pontot a kortárs magyar irodalomba – egyszerűen 

azért, mert a belterjes írói valóság mind beszédmódját, mind hiteles-

ségét tekintve távol esik az egyszerű olvasó világától. Így lehet, úgy-

mond, a kánon által kiadott horgászengedély nélkül is valós eredményt 

elérni manapság.

Az elsőkönyves szerző körül csapott visszhang ellenére is nehéz mit 

kezdeni azokkal a kritikainak kevéssé nevezhető megállapításokkal, 

hogy Kötter Bret Easton Ellis nyomdokain halad tovább, vagy hogy 

a novellák paratextusába beemelt szerzők nevei egyértelműen körül-

határolják a kötteri jelentésvilágot. Már a kötet Cserna-Szabó András 

által jegyzett fülszövege is méltán világhíres szerzők elősorolásával 

akarja hitelesíteni Köttert, kevéssé az irodalom, mintsem inkább a mar-

keting oldaláról támogatva meg az amúgy kevés támogatásra szoruló, 

remek szerzőt. Pedig nem gondolom, hogy Kötter Tamás szövege bár-

miféle rokonságban állna a kötet elején citált Houellebecqkel, Madon-

nával vagy akár Akkezdet Phiaival. A sajátos távolságból egymásba 

kapcsolódó novellák felületes szereplőihez hasonlóan ezek a mottók is 

csak felületes elősorolásai egy merőben jelenkori kontextusnak, ameny-

nyiben a jelenkorba ágyazottság hitelességét hivatottak megteremteni. 

Ráadásul az előképként megidézett és kezelt szerzők műveihez képest 

van egy további lényeges különbség is: Kötternek nem áll szándéká-

ban, hogy egy lehetséges valóságot mutasson be, mint például Ellis 

tette Patrick Bateman esetében, hanem az evilágot dokumentálja, a va-

lóság minden olyan szükségszerű körülményével, amelyen keresztül 

közelebb kerülhetünk saját jelenkorunk egy kevésbé tárgyalt szeleté-

hez. A nevek, a helyszínek és más referenciális pontok az elmondottak 

hitelesítését szolgálják: egyedül ezek alkalmasak arra, hogy olyan tör-

ténetekbe vonják be az olvasót, amelyek azok szereplőit, tartalmát és 

kimenetelét tekintve kevéssé ismertek előtte. A legnagyobb nehézség 

ugyanis éppen abban áll, hogy a magyar olvasók többsége nem agyon-

fi zetett ügyvéd vagy annak szeretője, sőt nem is az abszurditásnak 

terepet adó corporate-világ lekötelezettje, ezért a Kötter által bemuta-

tott helyzetek létéről (és így bemutatásuk hitelességéről is) legfeljebb 

Kötter Tamás 

Rablóhalak 

Kalligram Kiadó

Pozsony, 2013

Zsolnai György

ORVHORGÁSZAT

Nagy médiavisszhang kísérte Kötter Tamás Rablóhalak című kötetének 

megjelenését. Nem csoda, hiszen az álnéven író szerző a céges világ-

ból rándult át a kortárs irodalomba, és mindent hozott magával, ami 

a sikerhez szükséges lehet: új hangot, új témát és új látásmódot. Kötter 

novelláskötetének letisztult nyelvezetét, hétköznapi tónusát aligha tud-


