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A regényben „a misztikum keresésének racionális
története” jelenik meg — olvassuk a könyv hát-
lapján, és valóban, a történet tele van az emberi-
séget foglalkoztató és talán mindannyiunk által
megtapasztalt, a racionalitás körébe nem vonható
eseményekkel. Váltakozva, nem is váratlanul,
nem is meghökkentően hol egészen valóságos, hol
teljességgel nem evilági dimenziók élnek egymás
mellett, vagy hajolnak át egymásba. Több síkon
játszódik a történet, egyrészt a hétköznapok reali-
tásában, ami a 80-as évek Budapestjének hétköz-
napi élete, másrészt pedig van egy fantasztikumra
utaló dimenziója. Ezen a síkon — mely a szerep-
lők belső világának tere — nyer lehetőséget a szel-
lem szabadságának megélésére.

A fejezetek címei a hét neveiből formálódtak, me-
lyek — mindemellett — reflektálnak a főhősök jel-
lemére, vagy küllemére, vagy konkrétan a nevére.
Aki el akar jutni valami magasabb rendűhöz, an-
nak hét emeletet, hét lépcsőt, hét hegyet kell meg-
másznia stb. Itt azonban a hét napjairól van szó, ahol
a főhősök szépségük szerint is megfelelnek egy-egy
napnak, a legcsúnyább emberhez a hétfő, a leg-
szebbhez a vasárnap rendelődik. Kedd illene Pén-
tek Boldizsárhoz — a főhőshöz —, Szerdahelyi Tí-
meához a vasárnap. Vörös István öt kamasz:
há rom fiú (Boldizsár, Tamás, Zsolt) és két lány (Tí-
mea, Olívia), valamint tanáraik, szüleik és első sze-
relmi kalandjaik történetét meséli el. A péntek, az
5. nap, magában hordoz bibliai utalást is. A korszak
egyik jellegzetessége volt, hogy minden második
szombaton tanítottak. Így a tanórákon eltöltött pén-
tek „a csalódás napja. Vagy a megfeszített vára-
kozásé” (264.). A megfeszített várakozás vagy a
Megfeszített napja — Nagypénteket juttathatja
eszünkbe. Egy másik bibliai utalás ahol Tímea ne-
vet akar adni fogyatékos első szerelmének: „Nekem
csak olyan pasi kell, akinek én adok nevet. Ist-
vánnak hívnak? Nem kellesz (…) Elnevezlek, ha fel-
tétel nélkül az enyém vagy, ha úgy engedelmes-
kedsz, mint a lábam. Legyél a részem” (274.).
Démoni kifordítása ez az Izajás könyvéből szár-
mazó soroknak: „Ne félj, mert meg vál tottalak, ne-
veden szólítottalak, enyém vagy!” (Iz 43,1). De asz-
szociálhatunk Szabó Lőrinc Semmiért egészen című
versének soraira is. Valóban szolgájává lesz a fiú,
és hogy visszanyerje szabad akaratát, ahhoz meg
kellett válnia férfi mivoltától. Istvánt ugyanaz a lány
teszi tisztátalanná (férfivá), mint aki később meg-
tisztítja őt, aki miatt férfiatlanodik. Tímea jelleme,

belső sötétségű tisztasága — ami itt megváltó — az
öncsonkítás utáni különös fürdetésben mutatkozik
meg. „A szivaccsal előbb a vért törölgette le… Há-
romszor kellett kicsavarni a szivacsot… a víz egé-
szen rózsaszínű lett… vizet cserélt… a sár eltün-
tetéséhez fogott hozzá… Hétszer kellett kicsavarni
a szivacsot… a víz egészen barna lett… vizet cse-
rélt… a sarat és a vért mosta a testéről… Tizen egy-
szer kellett kicsavarni a szivacsot… A víz egészen
szomorú lett” (293.). Végül a szertartásos mosda-
tást követően nevezi meg a vérző, önkasztrált fiút
— aki sebét sárral, levelekkel tapasztotta be: „Nem
kéne téged inkább Ádámnak hívni? Nem te vagy
az első ember? Megdöbbentően bölcs feleletet
adott ez a katatón állapotban lévő test… Nem, én
Pistike vagyok, az utolsó ember” (294.).

A főhősöket nemcsak a hét neveivel illeti az
író, hanem állatokhoz — melyek szerepeltetése
feltűnően gyakori a regényben — vagy hang-
szerekhez is hasonlítja őket, ez utóbbi már nem
a külsejükre tesz utalást, inkább jellemüknek,
lelki habitusuknak szól, így lesz Boldizsár „zon-
goraművész, aki az instrumentuma révén adott
hangokkal dolgozik… Tímea ellenben olyan,
mint egy hegedűs, neki kell megtalálnia élete
húrjait… Neki, mint zongoralelkű embernek,
csakis Otília után volna szabad vágyni, de ő erre
a hegedűre, sőt talán mélyhegedűre vágyik”
(133–134.). Végigkíséri a regényt a gimnázium
nevének számtalan említése, az „N Pálné, X Ta-
másné”, emlékezetünkbe idézve József Attila so-
rait („Vigyázz, belőled is lehet / N. Pálné, X. Ta-
másné”). A József Attila versére való utalás azt a
második állítást támasztja alá a regény kezdő so-
raiból, hogy ez volt a leggonoszabb szerelmi tör-
ténet (7.). Az érzelmeiket (és még kevésbé azok
erejét) alig ismerő szereplők szerelmi három-
vagy sokszögekben keresik a helyüket a másik
nem mellett. A szerelem fájdalmas, beteljesület-
len oldala Tímea mellett mutatkozik meg a fő hős
számára, aki Boldizsár „okoskodását nevetsége-
sen butának találta. Az egész alakot éret lennek.
Milyen buták is az ilyen okos fiúk, és milyen
okos, még az az asztalos is, a házmester fia, hoz -
zá képest” (30.). A könnyű részét Otília mellett
is meri fel, aki „nem tekintett olyan messzire
odabent, mint Boldizsár. Belső rövidlátó volt.
Más szóval tudott szeretni” (193.).

Érdemes kitekinteni a helyszínek leírásaira is.
Tímea otthona ugyan nem is a fő, és nem is a kez-
dőhelyszín, mégis meghatározó pontja a törté-
netnek, főként azok a helyiségek, melyekben va-
lamiképp megnyilvánul szellemisége, ilyen például
az alagsor: itt szeretkezik először a házmester fiá-
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 val, miközben egy rozsdás kalitkába zárt zöld ma-
dár énekel, „akit, úgy látszik, egyáltalán nem za-
vart a rabság, a poros hely, mert ő kifelé nézett…”
(24.). Meddig lehet csak kifelé tekinteni? Otília
is eljut Tímea pincéjébe: „A nagy szürke vasajtó -
hoz ért az alagsorban. Valami rossz érzés mele-
 ge sugár zott át az ajtón” (269.). A rossz érzés me-
leg sugár zá sának pejoratív értelemben való
használata, a szavak fordított értelemben való mű-
ködtetése utalhat arra a kifordított korszakra,
mely egy megbukott eszmének záróakkordja volt.

A víz szerepeltetése is domináns a regényben,
szinte minden alkalommal a testiséggel függ össze:
Tímea mossa le magáról saját vérét első szeretke-
zése után; vagy Otília zuhanyozik, ezt használva
csábítás eszközeként. A megtisztulni vágyás is sze-
repet kap, például Zsolt öngyilkossági kísérletét kö-
vetően: „Le az arcról az alvadt vért, le magamról
mindent, ami gonosz. Amikor ezt gondolta, és egy
marok vizet tartott maga elé, megrettent. Ha most
lemosok mindent magamról, marad-e valami”
(208.). Valamint a már említett szertartásos mos-
datás, ahol Tímea fürdeti meg az „utolsó embert”.

A fény és sötétség egymást kiegészítve, egy-
mást kergetve váltakoznak végig a regényen, aho-
gyan a realitás és szürrealitás víziói is. Amikor va-
lami jelentős, valami meghatározó történik,
megjelenik a fény. „A nagy elszánás egyre jobban
kivilágítja a helyiséget… A fal kifehéredik, el-
ereszti a hosszú hónapok alatt elnyelt fényt. Vi-
lágítani kezd a sonka” (297.). A fény mellett, ami
a kozmikus teremtés és élet jelképe, a sötétség is
jellemzője a regénynek, a káosz, az isteni világ-
rend előtti vagy azzal ellentétes erők kifejezője.
Boldizsár Tímeától való távozásakor „Hagyta,
hogy a belső sötét előkavarogjon belőle… A sö-
tét a füléből ömlött, mint a süketség…. az orrából
ömlött, mint a vér… és akkor a sötét kitört belő-
le, hányt… Csak Tímea bírhatja itt ki. Ő a környék
szelleme. A kerület sötét lelke” (181.). A Tímeát kö-
rülölelő tér olyan hely, ahol bármi megtörténhet,
ahol az emberek a sötét énükkel találkoznak, fé-
lelmeikkel, vagy nemességükkel.

Az álmok, látomások, intuíciók, hallucinációk
és jóslatok jelentős szerepet kapnak a regényben,
apró történetek a nagy egész történetében, hogy
valaki álmában újrateremti a világ rendezőelvét
és megszünteti a halált, hogy Boldizsár szeret-
kezés közben megpillantja a világ végét, hogy egy
halott apa az élő fiával társalog, mindez — ebben
a közegben — nem ér váratlanul. És ahogyan ez
a regény is valaki álma, úgy a szereplők is egy-
más álmai, egymásból lélegeznek: „Arra gondolt,
hogy ezt most nem is ő gondolja, hanem Boldi-
zsár álmodja. Lehet, hogy engem teljesen ő ál-
modik” (214.). Valamint: „Nem tudom eldönte-
ni, most melyikünk képzeli a másikat” (184.).

Mintha Szabó Lőrinc Dzsuang Dszi álmának meg-
ismételt gondolatai lennének az idézett sorok.

A regény cselekményében a külvilág érzéke-
lésének megváltozik a módja, eltér a hétközna-
pitól: az életre kelő ruhadarabok, az élettel át-
itatódó tárgyak különös fénytörésben, vagy maga
a fény kel életre, hogy a sötétség árnyait elmos-
sa, mindezt egy valós történelmi dimenzióba
ágyazva, mely ma éppúgy tűnhet szürreálisnak,
mint a néhány főhős megírt története. Ez a kor-
szak a rendszerváltás előtti utolsó évtized, a 80-as
évek Kádár-rendszerének haláltánca. Vörös Ist-
ván a valóságnak a politikával, az ideológiával
való összefüggéseire is rámutat: a menni vagy ma-
radni, a disszidálás kérdésére, de ide tartozik a bi-
zalmatlanság is. Ebbe a pszichedelikus világba jól
illeszkedik az a történet a történetben, ahol Ga-
garin (ami Boldizsár csúfneve is) és Hruscsov egy-
másnak integetnek az űrből illetve a Kremlből, mi-
közben egy törpeügynök bujkál az űrhajóban,
vodka lapul egy titkos fiókban, ahová Feofan Grek
14. századi ikonját is elrejtették.

A regény egyszerre humoros és szomorú,
szürreális és valóságos. Ugyan kamaszokról szól,
mégsem nevezném ifjúsági regénynek. Itt térnék
ki röviden arra, hogy — erényei mellett — miért
hagy bennem mégis hiányt, és vet fel kérdéseket
a regény. Ehhez segítségül hívom Bulgakov A Mes-
 ter és Margarita című művét. Ennek a regénynek
is jellemző vonása az álomképek, a realitás és a
fantasztikum sajátos ötvözete, keveredik benne
humor és komolyság, a misztikus világszemlélet
a reális élettel. Bulgakov a démoni tartalmát mu-
tatja be a valódi világnak. Amiért párhuzamként
idézem ide, az az, hogy ennek a groteszk stílus-
nak is megvan a lehetősége arra, hogy feltárjon
valami lényegeset egy korszakból. Vörös István
regényében a „tréfa” — mely mozgatni kezdi a
regény szálait —, hogy két fiú (Boldizsár és Ta-
más) viccből orosz katonának adja ki magát két
nő (anya és lánya) előtt egy erdőben; de a tréfa fél-
resikerül: az anya elkezdi levenni ruháit, mint aki
a hatalomnak engedelmeskedve kötelességét
tel jesíti, ezzel remélve, hogy lánya meggyalázá-
sára nem kerül sor. Vörös István mosolyogtató-
nak írja le a kialakult helyzetet, ezzel mintha fel-
oldaná a történelmünknek azt a mély stigmáját,
ami több százezer magyar nőt érintett Magyar or-
szág megszállásakor. Az egész regénynek ugyan
van tragikus atmoszférája, számomra még is kér-
dés marad, hogy lehet-e egy korszak elrejtett tit-
kait felszínre hozni és tréfaként elbúcsúztatni, et-
től remélve feloldozást történelmünknek egy
tragikus korszakából, vagy a felelősségvállalás
alól. (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2013)
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