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A recenzens komoly zavarban van,
ha Spiró György új regényét akarja
méltatni. Minden túlzás nélkül mond-
hatom, annyi dicsérni való akad
benne, hogy jószerivel nehéz válasz-
tani, mivel is kezdjük.

A lenyûgözõ tudásanyaggal, me-
lyet az 1. századi Mediterráneumról
lehet meríteni belõle? Kezdhetnénk
ezzel is, hiszen a Fogság nem csak a
hallatlanul sokszínû Római Biroda-
lomról, benne az ókori Palesztináról
vagy a kor szellemi fõvárosáról, Ale-
xandriáról ad kimerítõ képet. Nem-
csak a tájakról, városokról, hanem az
ezeket benépesítõ tarkabarka ember-
seregletrõl is olyan plasztikus, izgal-
mas leírást olvashatunk, amilyet csak
a történelmi regények legjobbjai kí-
nálnak.

Vagy említsük azt a mesterien
végigvitt párhuzamot, amely a ko-
rabeli világbirodalom helyzete, a
benne élõk, egymással folyamatos
életre-halálra menõ versenyt vívók
és a mai hasonlóan értékválságos,
nagyhatalmas, globalizált világ kö-
zött van? Dicsérhetnénk ezt is. Az

éleslátást, amellyel a szerzõ felfedezi
és olvasói számára átélhetõen isme-
rõssé teszi a nagyon különbözõ tör-
téneti viszonyok között érvényesü-
lõ mély, materiális közösséget. Az
ostoba és egy kisebbség jól felfogott
érdekében szított nacionalizmust, a
társadalomból kiveszõ teremtõ
munka hiányában fellépõ morális
válságot, a tömegméretekben folyó
manipulációt, a tradicionális közös-
ségek felemásságát, a centrum-terü-
letek és a perifériák törvényszerûen
kialakuló egyenlõtlen viszonyát.
Vannak olyan jelenségek, amelyek
leírásai bár történetileg példásan hi-
telesek, mégis szinte fájón korszerû-
nek hatnak. Csak egy a sok közül: a
mûveltségre, szabad szellemre vá-
gyó ifjú fõhõst elbûvölõ vegyes et-
nikumú, s mégis oly békésen együtt
élõ nagyvárosban, Alexandriában
elszabadul a pokol. Pogromok, get-
tóba kényszerítés, megalázás, kín-
zás, gyilkolás. Az egykoron egymás-
ra mosolygó szomszédok hirtelen
gyilkos vadállatokká válnak. Spike
Lee filmje ötlik az eszembe, a New
York-i forró nyárban a szinte sem-
mibõl elõbugyborékoló sötét és
brutális etnikai gyûlölködésrõl és
harcról feketék és olasz-amerikaiak
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között, meg a jugoszláv polgárhá-
ború fotói: ezeken fél évszázada bé-
kében együtt élõ bosnyákok és szer-
bek gyilkolják egymást mélységes
mélyrõl elõtörõ, fékezhetetlen gyû-
lölettel.

Méltathatnánk azt a jellemraj-
zot, a személyiség fejlõdésének ap-
rólékos bemutatását, melyet Uriról,
a 770 oldalas nagyregény fõhõsérõl
kapunk. Gyenge, beteges, rövidlátó,
önértékelési zavarokkal küszködõ
kamaszból tapasztalt és világlátott,
szabad felnõtt férfivá érik. Értelmi-
ségivé, aki imponáló tudásvággyal
igyekszik szellemi függetlenségét
megszerezni. Együtt �okosodunk
meg� vele. Sok mindent megértünk
a pénz és a politika természetérõl,
mûködési mechanizmusáról, meg a
felnõtt-világról, a �komoly játékok�
terepérõl, amely a folyamatos és ki-
meríthetetlen hazugságok, a nyers
érdekek és az azokat elleplezõ mani-
pulációk univerzuma. Ebben kell
tudni megélni, ezt túlélni, s még né-
mi boldogságot is kicsikarni. Az élet
pedig � a szellemi ember esetében �
maga a meg- vagy felvilágosodás, s
az ezzel együtt szinte törvényszerû-
en bekövetkezõ elszigetelõdés, el-
magányosodás folyamata.

Beszélhetnénk arról, milyen
mesterien mutatja be Spiró azt,
hogy miféle hitek, babonák, tévkép-
zetek, elõítéletek, vallások találnak
utat a gondolkodást megtagadó
többség agyához és szívéhez. �Úgy
látom, az emberek nem bírják elvi-

selni a békét. Békében van idõ gon-
dolkozni, és az fáj� Békében a lélek
rokkan, háborúban a test� � mondja
az egyik szereplõ. Spiró könyörtele-
nül pontos látleletet vesz föl az em-
beri civilizációról, s mindezt el is ol-
vastatja velünk. A lehetetlent kísérti:
a legkomolyabb dolgokról a lehetõ
legtöbbeknek szólni. Hiszen a szó
szoros értelmében nyújtja a kaland-
regény izgalmát, elkövet mindent
azért, hogy pontosan érthetõ, követ-
hetõ legyen a szigorúan lineáris cse-
lekmény.

Talán kéne is írni egy másik re-
cenziót arról, milyen alapos tudással
és õszinte alázattal írta meg Spiró
György a Fogságot az elképzelhetõ
legszélesebb olvasóközönségnek.
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BALLA D. KÁROLY:

SSzzeemmbbeessüüllééss
121 fragmentum egy 
regényhiány környezetébõl

Miközben a könyv szerzõje a maga
elé tûzött cél (körbeírni a hiányt) el-
érésére törekedett, szakmai kihívás
elé állította recenzenseit is azzal,
hogy új regénye integráns részévé
tette a saját regényérõl írott fiktív
kritikákat. Ezek számos szempont-
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