
KRITIKA

ÁRNYÉKSZÉLEN, FOGSÁGBAN
Spirö György: Fogság

Egy német biblikus tudós a közelmúltban A ga
lileai árnyéka címmel, "elbeszélő form ában" je
lentette meg saját "történeti kutat ásait", mely
fikcionált történetekben Jézus közvetlenül so
sincs jelen, csupán árnyékot vet a róla éppen
beszélő, mert általa, az ő misztériuma által érin
tett szereplőkre. Hasonlóképpen, a 19. század i
francia historikus festő, León GérOme Consum
matum est. Jerusalem című képe pusztán a Gol
gotáról elvonuló katonákat mutatja, a háttérben
a szent várossal , míg a három keresztnek és
megfeszített testnek csupán a rézsútos árnyékát
látjuk. Számtalan olyan műalkotást, azon belül
sz épirodalrní művet ismerünk, amelyben a
struktúra középpontjától távol, a perifériára
szorulva jelenik meg Jézus, akit ugyanakkor 
egyfajta decentrált centrumként - nem tudunk
nem főszereplőnek tekinteni. Legalábbis akkor
nem, ha a kierkegaard-i értelemben vett egzisz
tenciális elsajátítás jegyében, elhagyatva, önma
gunkra hagyva olvasunk, vagyis nem csupán a
könyvet, hanem magunkat is olvassuk, értel
mezzük - ámde ama bizonyos hosszúra nyúlt
"á rn yék" oltalmában. A szépirodalom radik álí
san közvetett, mivel figuratív-fikciós áttételek
kel működő, kommunikációs övezetében eleve
nem lehet közvetlenül és frontálisan jelen Jézus.
De még a maradéktalan vizuális jelenlét - akár
esztétikai, akár dogmatikai értelemben vett 
téveszméjét és technikáját felmutató médiu
mokban sem (gondoljunk például a hollywoodi
Passi6 Feltámadás-jelenetének Tenninátor-szeru
Krisztus ára), amelyek képviselőire manapság
igencsak ráférne valamiféle mérsékelten iko
noklaszta felfogású gyorstanfolyam, minek so
rán olyan oktatási segédanyagokkal ismerked
hetnének meg, mint például Holbein Halott
Krisztusa, vagy Pasolini Máté evangéliuma. A
mérsékelt ikonoklaszta ugyanis a részleges je
lenlét (a telített hiány) elvének képviseletében
nem azt javallja, hogy az ábrázolás vagy az ér
telmezés során úgy meneküljünk Krisztus elől,

mint ördög a tömjénfüsttől; pusztán úgy gon
dolja, hogy az ábrázolás nehézségeivel (vagy az
ottliki "elbeszélés neh ézs égeivel") szembesülve,
azokra esztétikai érvénnyel reflektálva tekint
sünk Krisztusra, sajátítsuk el Krisztust - ki-ki a
saját egzisztenciális helyzete és igénye szerint.
A Krisztustól való távolság tapasztalata egyút
tal a hozzá való közelség ígérete, lehetősége.
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Esztétikai és egzisztenciális értelemben (az ab
sentia és a praesentia dialektik ájában) : előfeltéte

le és előgyakorlata. A távolság pedig mindegy
re növekszik. Hiszen az Evangéliumok is csak
szövegváltozatokban, mondhatni alternatív ér
telmezői szövegkörnyezetekben tudósíthattak
Jézus személyéről és cselekedeteiről; Loyolai Ig
nácnak viszont képi átt ételekre. elsősorban a
"helyszín" vizualizálására volt szüksége ahhoz,
hogy kövesse Krisztust; Kierkegaard pedig már
a radikális közvetettség egyszerre megaiázó és
felemelő tapasztalatáról beszélt. Az "árnyék"
tehát egyre hoss zabbra nyúlik, s ezzel egyenes
arányban gazdája egyre távolibbnak tűnik.

Spiró György új regényében például Jézus nem
csak hogy perifériára szorítva, de egyenesen
epizodistaként jelenik meg . A Jézus Krisztus
korában játszódó könyv már-már kilóg ama bi
zonyos "árnyék" alól.

Ugyanakkor a Fogság egyik - és bizonyos
értelemben talán legfontosabb - kérdése: mi
ként jelenik meg Jézus egy olyan regényhősnek,

aki nem a történeti távolság, a különidejűség jó
voltából, hanem az egyidejűség ellenére marad
távol Krisztustól. Akinek a Messiás még nem
érkezett meg , sem Poncius Pilátus alatt, Tibe
rius császár uralkodása során, sem később. Aki
mintegy korának érdek nélküli, tiszta látását
képviseli. Aki ugyan kortársa Jézusnak, és akár
még találkozhat is vele, ha a megfelelő években
Jeruzsálembe vetődik. Sőt még később, Néró
uralkodása idején is megismerkedhet a követői

vel. Láthatja tehát a megváltás miszt érium át,
ahogyan mi már nem láthatjuk, és mégsem lát
hatja, ahogyan sokszor mi sem látjuk. Hiszen
Spiró regényének érdek nélküli, tiszta látása, ra
dikális historizáló fenomenalizmusa egyúttal
rövidlátást jelent, a szó hétköznapi és metafori
kus értelmében egyaránt. A Fogság h öse, a ró
mai zsidó Uri ugyanis a rövidlátásából fakadó
vagy azzal párhuzamos testi-lelki determiniz
musok "fogságában" szenved; a 664. oldalon,
Claudius császár testőrei által kiröhögve példá
ul ekképp: "Uri odébbment és leült a sarkaira.
Háborgott a gyomra és kegyetlenül hasogatott a
végbele, attól félt, nyomban székeini fog . Fel
állt, összeszorította a fen ékizmait. mint az arcán
a száját." A "vaksi" Uri egyfelől (a szerző felől)

rn űvi, másfelől (az olvasó felől) természetes
fenomenal ízrnusának, valamint a regényíró
Spiró antropológiai historizmusának kőzös lá
tószögéből nyílik az a lenyűgöző regényvilág,
amely így az idegenség és az ismerősség sajátos



ötvözete lesz. Egyfajta történelmi-nevelődési re
gény. Modern műfaj, klasszikus értékekkel.

Könyvünk legnyilvánvalóbb értéke a részle
tező korfestés. Szerzőnk hatalmas anyaggal dol
gozik, amely négy könyvben (I: Rómától Jeruzsá
lemig, II: Júdea, III: Alexandria, IV: Róma), azok
helyszíneihez és történelmi eseményeihez iga
zodva rendeződik el majdhogynem arányosan
- mondhatni a fikció és a valóság cserebomlá
sának arisztotelészi mértéke szerint: Spiró való
ban a "történet mestere", aki "semmivel sem
kevésbé költő, ha megtörtént eseményeket ír
meg, mert némely megtörtént eseménynél sem
mi akadálya sincs, hogy olyan legyen, amilyen a
valószínűség alapján lenne" (Poétika, 51b29-34).
(Es ne feledjük, hogya korabeli forrásokat átbú
várJó "történet mestere" ezúttal tényleg a Krisz
tus körüli és utáni évek politikai-történelmi ese
ményeinek, és nem Jézus Krisztus megfoganá
sának, születésének, cselekedeteinek, szenvedé
seinek. halálának és feltámadásának valószínű

sítésére vállalkozott.) Sokat tud Spiró, követke
zésképp sokat megtudhat az olvasó a korszak
hétköznapjairól, de csodáiról, történelmi esemé
nyeiről is. Mondjuk arról, hogy az első század
Római Birodalmának nem csupán kulturális, de
gazdasági központja is - nem Róma, hanem
Alexandria volt. Egyfelől, keresetlen egyszerű

séggel, a hétköznapokban: "Elte Alexandria dél
keleti része a maga mindennapi életét: szamarak
árut szállítottak, kovácsok kovácsoltak. kelme
festők kelmét festettek ... " (492.) Másfelől, az ale
xandriai zsidók zaklatása, majd gettóba zárása
idején - mely forrásokon alapuló történelmi té
nyek igencsak sarkallják a regényírói fantáziát 
például a város görög polgárai a kiéheztetett zsi
dó nőket disznóhússal etették: "Négy férj azon
nal közölte. hogy kiadja a válólevelet. / Az egyik
feleség, ezt hallván, a fogával tépte fel az ütőerét

a jobb csuklóján, ott vérzett el az utcán. Nem
próbálta a csuklóját elszorítani senki." (509.)
Ugyanakkor Spiró egyre szenvtelenebbülláttatja
a közösségi történetbe ágyazott emberi szenve
dést - s többnyire a rövidlátó Uri jóvoltából,
akit Tiberius császár egykori római helyettese,
"Seianus lányának [regényírói fantáziával jócs
kán kiszínezett] megbecstelenítése és kivégzése
óta nem lepi meg semmi. Akkor hányt, azóta
nem tud hányni." (504.) A történelem menetébe
ágyazott emberi szenvedés ábrázolásának irama
egyébként az ábrázolt tárgy mennyiségi gyara
podásával egyenes arányban gyorsul, a négy
könyv egyre ütemesebb, egyre rezignáltabb
nagyvonalúsággal beszél Tiberius, Caligula,
Claudius, Néró, majd Vespasianus korának véres
eseményeiről, például a zsidó háborúról és a je
ruzsálemi Szentély pusztulásáról.
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De visszatérve Caligula császárságának Ale
xandriájába, a tragikus eseménysort követően,

minek során a megfogyatkozott zsidó közösség
Templom nélkül maradt, látszólag minden
visszazökken a hétköznapok kerékvágásába:
11"' .hat pénteki felolvasás maradt mindössze el,
ezt be lehet hozni két hosszú nap alatt, és a há
romszázezerből megmaradt alexandriai zsidó
ság odafér. / Mások a javaslatot ellenezték: nem
lehet a Tórából ennyi mindent befogadni egy
szerre, az szentségtörés, a Tórát nem lehet led a
rálni." (516--517.) S nézzük, miként kommentál
ja mindezt a platonikus Philó környezetében ta
nuló, a rétorikában igencsak jártas Apollosz. aki
késöbb a korai .kereszténységen belüli viták
egyik fontos, az Ujszövetségben többször is fel
bukkanó (ApCsel 18,24; IKor 1,12) szereplője

lesz, és akinek szavai így - a tényekkel sáfár
kodó regényírói fantázia jóvoltából - lenyűgö

zően tágas, ráadásul jócskán, méghozzá térben
és időben egyképp rétegelt, ironikus akusztikai
térben hangzanak: "A pogányok elé kellene áll
nunk és ki kellene jelentenünk végre testületileg
és ünnepélyesen, hogy ez a kétezer év tévedés
volt. Zsákutca. Gyöngeségből származó túllihe
gés. Egy szétszóratott szolganép kamaszos hi
valkodása ... " (519.) De hogy ne tekinthessünk
túl nagyvonalúan, se történeti, se érzületi érte
lemben a szépreményű Apollosz kifakadásán,
és hogy fel ne lazuljanak a regényíró által pon
tosan kijelölt szemléleti határok, íme néhány ol
dallal később egy másik, arányosító kommen
tár: " ... micsoda zsidó bűnök, olyanok a zsidók,
mint bárki más! (. .. ) és ugyanolyan hülye a val
lásuk, mint bárki másé! Mindenkinek hülye a
vallása, minden vallás embertelen!" (521.) Spiró
nyelvi és szemléleti radikalizmusának. szenvte
lenül ironikus látásmódjának jegyében, jellegze
tes historizáló fenomenalizmusának szempont
jából, azazhogy következetesen érvényesülő re
gényírói döntésének köszönhetően: a (Római
Birodalom fennhatósága alá került) zsidóság
sorsa tragikus, ámde megválthatatlan. Követke
zésképpen több hangfekvésben. több esemény
kapcsán szóba hozható, gazdagon ábrázolható,
például: "Egő szemű zsidók érkeztek és azt ál
lítják, hogy valahol valakit megöltek, de feltá
madt. / Feltámadt? Hogyhogy? / Hát úgy, mint
Dionüszosz. Fogta magát és összeszedte a leté
pett végtagjait és visszaragasztotta magának."
(658.) Beszédes iróniája egyébként a pogány mí
tosz értelmezéstörténetének, hogya szétszagga
tott, majd összerakott Dionüszoszról első kéz
ből Alexandriai Kelementől, az ő negatív, eluta
sító leírásából értesülhetünk. De nézzük, mi
ként fogadja maga Uri a Júdeából érkező híre
ket: " ... ha eljönne a Felkent, akkor gyökerestül



megváltozna minden, és azt látnánk. Ha eljött
és megölték és mégsem változott meg minden,
akkor nem ő volt a Felkent.", (660.) Spi ró regé
nyének nincsen Megváltója. Es nem is annyira
világszemléleti, mint inkább regénypoétikai ok
ból kifolyólag: az előbbi ugyanis magánügy, az
íróé, az utóbbi viszont közügy. a szerzőé és a
mindenkori olvasóé, A regényvilág figurái, sze
replői, élükön Uri, létmódjukat tekintve: meg
válthatatlanok. Nincs, ami ellensúlyozná a
szenvedésűket, se a kollektívet, se a személye
set. Ahogyan a jeruzsálemi zsidók elveszítik
Szentélyüket, éppúgy veszíti el Uri fokozatosan
mindenét, ami valaha volt, apját, barátait, sze
relmét, legkedvesebb fiát, családját, otthonát,
vagyonát, s legvégül kevéske látását. Spiró nem
vállalja, és koncepciójából következően nyu
godt szívvel nem is vállalhatná, hogya regény
világon túlról megváltsa teremtményeit, vagy
hogy átadja a megváltó szerepét a regényvilá
gon belül valakinek, még annak se, akit majd
késöbb sokan, nagyon sokan Megváltónak ne
veznek. se Spiró regényét, se a regényt általá
ban, nem lehet megváltaní. se világszemléleti,
se műfaji értelemben; a regényt, se a Fogságot,
se bármelyiket, nem lehet, se a szerzői, se a be
fogadói oldalról egyfajta evangelizációs eszköz
nek tekinteni. A regénynek, Cervantes Don
Quijotéjától egészen Spiró Fogságáig, megvan
nak a maga határai, büntetlenül át nem hágható
műfaji korlátjai. A regény, műfaját tekintve, an
nak összes antropológiai párhuzamával együtt,
az emberi végesség és esetlegesség szövegsze
ru-narratív képviseletében, eleve egyfajta: fog
ság.

A regénycím megannyi jelentésrétege közül
most csupán egyet emelnék ki. Uri saját testé
nek és sorsának börtönében, hiába keresztezi
mások történetét. a többi zsidóét, rómaiakét, jú
deaiakét vagyalexandriaiakét, kereskedőkét

vagy filozófusokét, a korai keresztényekét. Jé
zus, Pál vagy Apollosz tanítványaiét: mégiscsak
saját történetének a foglya. Miként az evangéli
umi iratok szereplői is mind-mind hús-vér figu
rák, romlandó testtel és esendő lélekkel, aho
gyan az a következetes antropológiai fenome
nalizmus felől egyáltalán lehetséges, ahogyan
az egyáltalán látszhat. Ahogyan például szá
munkra az látszhat, amit a keresztre feszített
Péter apostolból egyáltalán "így fejjel lefelé lát
ni lehet": "Nem élt már, hosszú, ősz szakálla
lengedezett a szélben, és amennyire így fejjel le
felé látni lehetett, mosolygott. Nagy bűnöket

tudhatott le a halálával boldogan." (730.) Képle
tesen szólva, Spiró minden egyes szereplőjét

alsó, profán nézetből. vagyis a frontális, szakrá
lis perspektíva visszájáról látja és láttatja -
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rnint ahogyan az apostoli levelekben megjelenő

"veszekedés" egyik szereplője, Apollosz felől

ismerhetjük csak meg magát a szerzőt, Pált (a
levelekben szintén szereplő római papnö,
Priscilla szavaiból): " ... ő nem olyan ékesszóló,
mint Apollosz. de a lelkiereje páratlan, abba a
kicsi, nyomorult testébe hihetetlen erő szo
rult.. .' (712.) Ami persze nem mond ellent Pál
nevezetes önjellemzésének: "Ezért a legszíve
sebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy
Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a
Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban,
nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatás
ban, mert amikor gyönge vagyok, akkor va
gyok erős." (2Kor 12,9-10) Sőt, Pilátus börtöné
ben Uri - szerzőnk kritikai historizmusának
köszönhetően - magát Jézust is "idősebb, kö
vér embernek" látja, aki "kopaszodik", akinek
"ápolatlan az őszülő, loncsos szakálla", ugyan
akkor "szép, mély hangja" van. 091.) S csak jó
val később tudja meg, és csakis a maga követke
zetesen rezignálódó perspektívájából, vagyis jó
kora paraszthajszálnyival innen a Hegyi Beszéd
paradoxonán, hogy kivel is találkozott annak
idején: "Ez a feltámadott Felkent, ez nem jó öt
let. Ebben csak az eszelősök hihetnek, a gyön
gék, az éretlenek, az eleve vesztésre szűlettek,

azok pedig nem erősek." (714.) Amde érdemes
hangsúlyoznunk, és talán nem csupán az attéte
les narráció technikai értelmében, hogy itt nem
a hagyományos kereszténység modern kritiká
járól, vagyis zártságról van szó (ami persze más
értelemben, mondjuk a Nagy Francia Forrada
lom értelmében, jókora nyitottság), hanem a
kezdetek nyitottságáról, noha tagadó, elutasító
formában. Vagyis arról a fenomenális alapta
pasztalatról. amely a szó újszövetségi értelmé
ben (IKor 1,23) a bizonyos szempontból még nem
meghívott zsidók vagy pogányok számára:
csakis botrány vagy esztelenség lehet. Jelen
esetben a görögös műveltségűUri számára egy
fajta logikai paradoxon: ,,- Nem látod az el
lentmondást?! Ha a Felkent a Teremtő aláren
deltje, nem lehetett meg a Teremtés előtt!"

(715.) Spiróra jellemző, mivel radikálisan
antropologizáló fogás például, hogy az aIkatá
nak és korának "fogságába" zárt főhős saját em
beri végességének megértése, mondhatni pszi
chológiai reflexiója során önkéntelenül (illetve a
szerzői önkény jóvoltából) megelőlegez bizo
nyos dogmatikai alapkérdéseket. például: "Er
dekes, van ilyen ösztön az emberben. Hogy fia
legyen. Azok a tébolyultak egyszer ki fogják ta
lálni, hogya Felkent, akiben hisznek, voltakép
pen a Teremtő fia." (735.)

Uri tehát - testének és sorsának börtönébe
vetve - megválthatatlan. Élettörténete, törté-



nelmi eseményekkel övezett nevelődési történe
te nem transzcendálható, csupán interpretálha
tó, azazhogy feltörhetetlenül magában hordoz
za értelmét, hősünk (Paul Ricoeur közhasznú
terminusával szólva) narratív identitását. Mely
narratív értelem elsősorban a regény időkezelé

sében válik tetten érhetövé. azon belül az egyre
gyorsuló, egyre távlatosabb elbeszélés egyre re
zignáltabb nézőpontjából, amely egyre inkább
azonosul az egyre magányosabbá váló Uri ön
megértésének egyre szikárabb és szűkszavúbb

nyelvi-szemléleti formáival. Az elbeszélő és a
hős nézőpontja egyre inkább összeér. Hiszen
végül Uri saját korának, vagyis a Spiró-regény
ábrázolt korának "igaz" krónikáját kívánja
megírni, ha már a koncepciózus állami histori
kusnak, Josephus Flaviusnak ez eleve nem sike
rülhetett; s noha kétségkívül rendelkezik a
szükséges tapasztalatokkal, tudással, tények,
források és nyelvek ismeretével, vállalkozása
kudarcba fullad, s részben azért, mert a könyv
végére teljesen megvakul. azaz végképp rázárul
saját testi nyomorúságának "fogsága". A szer
zőre és hősére egyaránt érvényes őssztávlatból,

a "fogság" fiziológiai-antropológiai tapasztala
tából egyre nyilvánvalóbbá válik: ami az eszme
és cél nélküli történelmi időkben veszélyeztetett
személyes boldogság híján megmaradhat, az
csakis a történésekre vonatkozó értelmi meglá
tások és a zárványértékű privátszépség-esemé
nyek pillanatkaraktere lehet. Az elóbbiről 
hősünk kritikai kommentárjai révén - már volt
szó, az utóbbira pedig felhozhatjuk példaként
Néró császár házi ünnepségének látványos elő

készűletét. amelyből persze, lévén minden Ié
ben kanál pikareszk hős, Uri is kiveszi a részét:
"Az öreg szír nem sokat olvasott életében, de
hihetetlen matematikai és zenei tehetség lako
zott benne; Uri munka közben [romló fogsorá
nak köszönhetően] két szólamban fütyörészett,
az öreg szír pedig a rekedt, mély hangján éne
kelt hozzá; mindig rögtönöztek, és mégis min-

dig együtt tudtak maradni szép harmóniában,
összeverődtekaz építésvezetök. hallgatták őket

és tapsoltak." (743.) Az egyszerre személyes és
közösségi történet egyik rezignált kilátópontját
képezi továbbá az a szép jelenet, amelyben
hosszú évek után újra találkozik egymással Uri
és egykori szerelme, Kainisz. aki időközben

Vespasianus császár élettársa lett: "Uri nézte
Kainisz ráncos arcát. I - Milyen sokat vesze
kedtünk volna! - mondta Uri ábrándosan. 
Mennyit üvöltöztünk volna egymással! De szép
is lett volna! I Kainisz nevetett." (762.) Mintha
- a megfelelő személyi és históriai áttételekkel
- az Erzelmek iskolája utolsó előtti fejezetének
tömör foglalatát olvasnánk, amelyben Frédéric
és Amoux-né kései és megkésett találkozásáról
tudósít minket Flaubert. Ugy tűnik, és nem csu
pán az idézett jelenet okán, hogy flaubert-i érte
lemben, tehát időkezelésében is klasszikusan
modern regényt élvezhetünk Spiró jóvoltából,
aki így - A Jégmadár már-már olvashatatlanul
gigantikus útvesztője után - végre visszatért
Az Ikszek és A Jövevény belakható nagyformá
jához.

Spirót már jó ideje foglalkoztatja a legtágabb
értelemben vett [ézus-mítosz, s regényeiben ed
dig erősen foncsorozott tükörben ábrázolta azt:
A Jövevényben egy párizsi lengyel Messiás-váró
szekta történetébe ágyazva, A Jégmadárban pe
dig egy szatirikus szentéletrajz zabolátlan koor
dinátarendszerén belül. Szerzőnk ezúttal a tör
ténelmi tények segítségével sikerrel zabolázta
teremtő fantáziáját, azaz valószínű életsorsú,
ugyanakkor rendhagyó tulajdonságokkal felru
házott regényhőst alkotott, s mellékesen mint
egy rendezte viszonyát a [ézus-mítoszhoz is,
meggyőző alapossággal, poétikai eleganciával,
árnyékszélen. fogságban. (Magvető, Budapest,
2005)
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