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A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,

köréje gyűlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok 

(József Attila)

Alice Zeniter 2014-ben magyarul is megjelent regényének borítója azt a Nyugati pá-
lyaudvarnál történt balesetet dokumentálja, amikor 1962-ben egy vasúti szerelvény 
tolatás közben elszabadult, és áttörve az állomáscsarnok üvegfalát a Nagykörútra 
sodródott. Ez a figyelmetlenségből adódó baleset könnyen tragédiába torkollha-
tott volna, de komolyabb kárt szerencsére csak a pályaudvar épületében okozott.  
A történelem is ehhez hasonlóan hatott a regényben szereplő család életére: áttörte 
a biztonság üvegfalát, és sötét foltot hagyott a boldogságon, mellyel predesztinálta 
a későbbi generációk sorsát.

Mándy Imréék három generációjának – az apa történetesen Pál – életét követ-
hetjük nyomon, akik felett ott lebeg a dédapa, és a házépítő atya szelleme. A regény 
a három férfi alakja köré épül, bár közülük is főszerepet kap a legfiatalabb, akinek 
gyermekkorától gyönyörködhetünk a gyermeki perspektíva naiv egyszerűségében. 
A mű nagy részében az ő nézőpontja érvényesül, ezáltal Imre beszédmódja domi-
nál a regényben. Főhősünk Budapest Nyugati pályaudvarának sínrendszere mellett 
cseperedik, ahol ugyanúgy nem éri intellektuális impulzus, ahogy családon kívüli 
emberi kapcsolat. „Imre irigyelte az utasokat. Ahogy nőtt, egyre jobban gyűlölte a 
mozdulatlanságot: éppen ahhoz a helyhez volt láncolva, ahol a vonat sebességével 
létező életek foszlányai hullottak el. Maradványaikon lépkedett, s mindegyiken el-
gondolkodott, egytől egyig rendkívüli sorsot képzelt nekik.” (15. o.)

A mű nyelvezete rendkívül élénk képet fest a környezetről, a szereplők legben-
sőbb gondolatairól. Zeniter érzékenyen közelít a történethez, ugyanakkor nem 
finomkodik, ha az adott szituáció úgy kívánja. A fordító utószavában elhangzó 
hozzáfűzéssel élve: „A nagyapa szlengszótárában kitüntetett helyet kaptak az olyan 
kifejezések, mint a »lófasz« vagy a »rohadék«. Az eredeti szöveg ugyanis gyakran 
megemlíti, milyen rendszeresen és tarkán káromkodik az öreg…” (176. o.)

A regény karakterei mind magukban hordozzák a keserűséget, és bár látszatra 
Imre életét követjük nyomon, minden egyes epizódszereplő része a nagy egésznek, 
ahol a történelem a személyes tragédiák kiváltója. Az események – mint például 



IX. évf. $%&'/&. Recenzió – Alice Zeniter: Szomorú vasárnap, avagy a semmi ágán

97

IX. évf. $%&'/&.

Rajk temetése, az ominózus Queen koncert és a Tavaszi szél vizet áraszt, 1956, 1989, 
ezredforduló – és az élet úgy robog el mellettük, mint a Nyugatiból induló vona-
tok, aminek olykor áldozatul esik egy-egy óvatlan ember, ahogy Imre nagyanyja 
képletesen, édesanyja pedig szó szerint. A történelem teszi őket szerencsétlenné, 
kezdve a ház köré épülő vasúttól, Pál fogantatásának körülményein át, a nagyapa 
lábának szilánkossá töréséig. Ezt a sorozatot mintegy megkoronázza az anya halála, 
a nővér abortusza és ezt követő mély depressziója, valamint az Imrét elhagyó fele-
ség egyébként érthető döntése. Mándyék valójában semmit nem tesznek, a dolgok 
egyszerűen megtörténnek velük. A kisemberek védtelen nyugalmával törődnek 
bele mindenbe, mivel mindenfajta próbálkozás hasztalannak bizonyul. Imre egy új 
világ kapujában áll, és hiába látja a változást, mégis vakon vár valami csodát. Az első 
állása a szexshopban az újra, a nyugatra való nyitás szimbóluma, ahogy mi látjuk. 
Számára viszont ez annyiban lehetőség, hogy nem kell otthon ülnie és a családja 
nyomorát bámulnia egész nap. Végre kiszabadulhat, igaz egy másik zárt világba, de 
ott legalább jól érzi magát. „Imre szemében a családtagjai rabszolgák voltak, akiket 
Vasút nagyúr kényszermunkára kárhoztatott, és a kisfiú megesküdött, hogy amint 
felnő, megtöri az átkot és messzire megy a pályaudvartól.” (20. o.)

Zeniter végig irányítja a figyelmünket, nem veszünk el a részletek tengerében a 
leírás során, ahogy maguk a párbeszédek is lényegre törők, annak ellenére, hogy a 
szereplők örökös elfojtásából adódóan több a belső monológ, mint a valódi párbe-
széd. Őszinte pillanataik legtöbbször harsány kitörések, inkább cselekvések, vagy 
csupán odavetett megjegyzések. Utóbbira konkrét példa, mikor Pál véletlen bele-
fut október 6-án a Rajk koporsóját követő tömegbe. Pállal semmi nem történik, csu-
pán megijed és elrejtőzik, majd mikor oszlik a tömeg, hazamegy. „Szokás szerint 
mogorván fogadták: – Te meg hol voltál már megint? / Rajk temetésén – mondta 
Pál. A nagyapa torkán megakadt a falat, a majdnem-ikrek tátott szájjal nézték, nem 
tudtak mit mondani. Végre egyszer békén hagyták.” (61. o.)

Mivel a cím sem ígér könnyed szórakozást, ahol a vágyak Disney-féle boldog-
ságban válnak valóra, értelemszerűen az otthon elhagyása is álom marad egészen 
addig a pillanatig, míg a ház és vele együtt minden tragédia és bűnös bizonyíték 
hamuvá nem ég. Felmerül a kérdés, hogy ezek után elképzelhető-e az újrakezdés? 
Zeniter felveti a lehetőséget, de ha belegondolunk, mindegy hol élnek, a mély me-
lankólia és a társadalomból kivetettség érzése velük vándorol. Seress Rezső dalának 
öngyilkos hangvétele rokonítható a regény alaphangulatával, de az alcím még en-
nél is többet árul el: teljes a magány a családon belül. Senki nem beszél az életüket 
megnyomorító eseményekről, így feldolgozni sem képesek a múltat, a jelennel pe-
dig igen ambivalens a viszonyuk. Nem elég, hogy a sínek menti ház beszűkítette 
világukat, ezen belül még egymás előtt is bezárkóznak. Mellbevágóan ismerős ez a 
hozzáállás. Nem beszélünk érzelmekről, vágyakról, a múltról, az egyre csak halmo-
zódó traumákról, mígnem már nem tudunk beszélni, akárcsak a nagyapa. 

Bár a regényben az egyforma napokat gyakran váltja a múltidézés, leginkább 
Imre, Pál, vagy az öreg életének kiemelkedő, sőt mozgalmas és érdekes pillanatai, 
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mégis csehovi monotonitással átitatott tétlenség uralkodik a mű alakjain. Álmodoz-
nak arról, hogy majd velük másképp lesz, fordul a szerencse, de ezek többnyire 
sóhajok maradnak. Aki egyetemre megy és élni kezd, az Imre nővére, ám az ő nyo-
morúsága is annak a sínek menti viskónak a tégláiba van vésve, ahova a család többi 
tagjának. Ági úgy tartja, hogy nincs boldog szerelem, és ezt a saját bőrén is megta-
pasztalja, holott előtte voltak az intő példák, még ha nem is nyíltan kimondva. Az 
édesanya szenvedélyt nélkülöző kapcsolatban élte az életét, a nagymama boldog-
ságát pedig az idegen megszállók által elkövetett erőszak zúzta szét. Pál ennek az 
erőszaknak az árnyékában nőtt fel. Együtt élnek a történtekkel, múltjukkal, vagy 
épp az eseménytelenséggel, de képtelenek egy lépést is tenni a mentális gyógyulás 
és egymás felé. 

Az a fajta családregény, amelyben valóság és fikció harmonikusan válik eggyé, 
vagyis a történelmi valóságot és a fiktív szereplők életének egy-egy való életből 
merített részletét mesterien ötvözi képzelete eseményeivel. A szerző nem ítélkezik 
karakterei felett, gyengéden bánik velük annak ellenére, hogy vesztesek, és ennek 
többé-kevésbé tudatában is vannak. Zeniter megtartja a kellő távolságot szerep-
lőivel, a hangsúly az események érzékletes interpretálására helyeződik, miközben 
három generáció életébe és gondolataiba enged bepillantani. Az írónő mintegy 
színházi dramaturgiával élve tárja elénk a történteket, mindig egy-egy újabb rész-
letet, töredéket felszínre hozva az okokból, melyek nyomorúságossá tették a csa-
lád életét. Mindezt az állapotleírás és cselekményleírás váltogatásával fűszerezve, 
a főhős jelenéből egy másik szereplő múltjába átsétálva. Az átmenet nem zavaró, 
és pontosan követhető, hiszen több fejezetre tagolódik a mű, és az idősík-váltások 
a fejezetek többségében ezek között, és nem bennük történnek. Zeniter lépésről 
lépésre építi fel ezt a világot, mely végül nem összeáll, hanem darabjaira hull, vagyis 
ahogy időben haladunk előre, egyre tisztábbá válnak a múlt eseményei, és a jövő 
kilátástalansága.

Egységként tekintve a művet országunk metaforájaként is értelmezhető. Ahogy 
a fordító, Kovács Veronika fogalmazza meg utószavában: „Alice Zeniter regényé-
ben egy olyan magyar világ körvonalazódik, amelynek a legsúlyosabb problémája 
az, hogy a huszadik századi történelem egyes fejezetei, illetve az általuk okozott 
személyes tragédiák az elhallgatásban, a némaságban lebegnek. Magyarország éle-
tének hétköznapjai ki nem mondott, eltussolt titkoktól terhesek, amelyek megaka-
dályozzák a történelem feldolgozását. Így a múlt ott kísért a jelen minden pillana-
tában.” (173. o.) 


