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1987

Álmodtam neked

Spiró egészen kiváló novellista. Az Álmodtam neked novellái először 1987-ben jelentek meg, de
2000-ben a szerző újabb öt, tematikusan idevágó írással bővítette a T-boy című kötetből, valamint
hozzáadott nyolc egészen új novellát is. A gyűjtemény egy háborút túlélő apa titkos gyermekvágyával
indít, a második történettől kezdve azonban már a megszületett fiú életét követhetjük nyomon a
nyomasztó családi élettől az elviselhetetlen iskolán és a kamaszkori nemiség gyötrelmein át a felnőttkor
nem kevésbé sötét élményvilágáig. A szinte már regényként olvasható, önéletrajzi ihletésű történetfüzért
az elbeszélő (vagy ahogy egy novella nevezi: a Szerző) objektív, már-már cinikus, de inkább csak
fájdalmát fegyelmezetten leplező és a helyzeteket kíméletlenül analizáló hangja köti össze. A kötet talán
legmegrázóbb írásai az anyával és az apával kapcsolatosak; ez utóbbinak köszönhető a kötet címe is,
mert az apa halála előtt elmondja ugyan, hogy álmodott író fiának egy témát, de hogy mit, azt már nincs
alkalma elmondani. „Az így kiforduló történet maga mint nagyszabású poetica inventio akár az egész
kötet allegorikus ars poeticájaként is értelmezhető: a szerző az élettől (itt: a haldokló atyától), illetve az
élet álmaitól és határeseteitől nyeri azt az anyagot, amit másoknak továbbadni, azaz megírni
szándékozik - ám maga az élet tartalma, a történések, élmények jelentése (vagyis az, amit itt az apa
tényleg álmodott), az nem mondatik ki, akár külső, akár belső okok miatt önmagától nem tud eljutni a
kimondásig: arra vár, hogy a szerző, akarja-nem akarja, maga értse meg, találja ki, fogalmazza meg.”
(Margócsy István)
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Fogság

Fogság. Regény Magvető, Budapest, 2005. 770 oldal
A szerző negyedik nagyregénye az év
irodalmi szenzációja Magyarországon. Spiró mind a négy nagyregényében az egyén és a történelem
viszonyáról ír. A mostani mű a Krisztus utáni első században játszódik a Római Birodalomban, a
kereszténység kialakulásának időszakában. Nem az ókeresztényekkel foglalkozik azonban, hanem azzal
a politikai, szellemi világgal, amely az első században jelen volt, így maga a kereszténység az akkori
helyiértéke szerint még csak lényegtelen szektás elfajulásnak tűnik itt. A Fogság igazi kalandregény.
Hőse, a római zsidó Uri (Gaius Theodorus): gyenge fizikumú, csúnya, rövidlátó fiú, akit apja minden kis
vagyonát kockáztatva betetet a delegációba, amely a római zsidó közösség adóját viszi Jeruzsálembe.
Uri végigutazza a fél birodalmat (a világtörténelem első nagy, globalizált világát), eljut Júdeába, majd
Alexandriába, végül visszajut Itáliába. Hol börtönben ül Jeruzsálemben (lehetséges, hogy épp Jézussal
együtt), hol Pilátussal vacsorázik, hol egyszerű júdeai parasztemberek közt kell dolgoznia a

legszegényebb jöttmentként, hol az alexandriai kurvák kényeztetik, majd a híres gimnázium tanulója
lehet, később az alexandriai pogromot a világtörténelem tán első gettójában vészeli át. Hazatérve
Rómába a távolléte alatt meghalt apja adósságait kellene visszafizetnie, miközben hol a leggazdagabb
zsidó méltóságok titkára, hol császárok építkezésén dolgozik, hol nincstelen földönfutó, mert igaztalanul
nazarénusnak bélyegzik épp római hittársai, és ezért el kell hagynia szülővárosát. Rengeteg minden
történik vele izgalmas, igazán változatos élete során (például több tucat foglalkozást űz egymás után
profi szinten). Uri valójában korabeli értelmiségi figura: rengeteget olvas, nyelveket beszél, millió
dologhoz ért, kiváló elme. Számtalanszor kerül életveszélybe, néha szerencséje is van, mégsem viszi
végső soron semmire. Bár idővel családja is lesz, mégis magányosan, elhagyatottan hal meg, nyomorú
körülmények közt. Az utolsó mondat így hangzik: Még mindig élni akarok, gondolta, és elámult.
Ámulata nem csoda, mindazok után, ami vele történt. Valóban történelmi kalandok után Uri képes rá,
hogy önálló véleménye legyen, felülemelkedik az adott politikai-vallási világon. Arra jön rá, legjobb, ha
háttérbe vonul, rejtőzködik, így maradhat életben. Közben éles eszével átlátja a helyzetet. Bejáratos a
római és zsidó előkelőek világába, de igazán nem tartozik oda. Ismeri a kor szellemi mozgásait, de távol
tartja őket magától. Igazi klasszikus regényhős, akinek történetén keresztül megírható az egész világ,
amelyben élt. A mű kiváló történelmi regény is, alapos és pontos leírásokat kapunk a kor politikai,
gazdasági, földrajzi, katonai, vallási viszonyairól, a mindennapi élet sajátosságairól. Mindez, és a nagyon
fordulatos cselekmény arra csábítja az olvasót, hogy mohón kövesse a fejleményeket. A végén azonban
el kell gondolkozzunk: mivégre ez az egész? Mire jók a harcok, a hitek, miért küzdjön az ember? Van-e
értelme? Miért a tömeggyilkosság végső soron a történelem meghatározója? Miért bíznak az emberek
mindig újabb és újabb dolgokban, ha egyszer mindig csalatkozniuk kell? A Történelem démoni
természete rajzolódik ki ebben a szenzációs regényben.
Mind történetileg, mind etikailag egészen
különlegesen nagyszabású példázat született nincs olyan irodalmi asztal, mely a Fogság alatt ne
szakadna be
Margócsy István, Élet és Irodalom
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Nem lenne meglepő, ha rövidesen az irodalomtörténészek a posztmodern regény
újraértelmezőjének és megújítójának neveznék
Mézes Gergely, Magyar Hírlap
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