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A szerző jelenléte, meséje a könyv lényegéhez tartozik. A három kötet 
középpontjában a fotós áll, az ő városáról, az ő barátairól, az ő fényké-
peiről és emlékeiről van szó. Arról, hogy mit keresett és mit vett észre a 
világban.

A könyv a hatvanas, hetvenes évek Budapestjének, az elveszett és újra-
teremtett múltnak az újraolvasása. Kollázs olyan élő és holt művészekkel, 
mint Halász Péter, Breznyik Péter, Bálint István, Szentjóby Tamás, Can 
Togay, Koós Anna, Buchmüller Éva. Értékes intellektuális dokumentum.

(Kovács Endre: Fotóalbum, szerzői kiadás, Alsóörs, 2016)
Bartuc Gabriella

Mert életben maradni nem elég

Néhány éve az irodalomban (és az adaptációknak köszönhetően a mo-
zivásznon) új trend söpört végig a disztópiák képében. Kistestvérként ott 
voltak a posztapokaliptikus alkotások is – és bár kisebb csinnadratta vette 
körül őket, a zsáner jól ismert elemei adottak voltak: erőszak, önmagából 
kifordult világ, harc az utolsó túlélők között és folyamatos menekülés.

Emily St. John Mandel nemrégiben magyarul is megjelent Tizenegyes 
állomás című regényében az az izgalmas, hogy miközben egyértelműen a 
posztapokaliptikus történet kategóriába sorolható, a műfaj jellegzetessé-
geiből alig használ fel valamit. 

Helyette emberi sorsokat villant fel, melyeknek egyetlen találkozási 
pontja Arthur Leander, az idős színész, aki a civilizáció összeomlásának 
napján, a Lear király előadásán szívinfarktust kap. A korábban ünnepelt 
és a lesifotósok kereszttüzében élő színész halála azonban a megszokott 
forgatókönyvvel ellentétben most csak egy jelentéktelen esemény marad, 
miután a sertésinfl uenza egy különösen agresszív mutációja, a grúznátha 
elhozza az apokalipszist. 

Emléke ugyanúgy homályba veszik, mint a világjárvány napjain aprócs-
ka gyerekek fejében élő képek az elektromosságról, a számítógépről, a 
repülő ablakából parányinak tűnő városokról, vagy éppen a járvány ál-
dozatául esett szülők arca. Mindössze a volt feleségek, a legjobb barát, a 
segítségére siető, mentősnek tanuló férfi  és a gyerekszínész Kirsten em-
lékeznek rá. A köztük feszülő láthatatlan összekötő szálak mégis mindig 
hozzá vezetnek vissza: Arthur Leander épp úgy katalizátora lesz a világ-
végét követő eseményeknek – és motiválója is a túlélők szűk kis körének.

Mert ez a regény valójában épp arról szól, hogy mibe kapaszkodhatunk 
egy eszelős időben, miután minden összeroppant – de tulajdonképpen 
már előtte is, ahogy ez a múltba ugrásokból, a volt feleség, Miranda visz-
szaemlékezéseiből kiderül.
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A Tizenegyes állomás tényleg nem szokványos posztapokaliptikus 
regény, a maga nemében tulajdonképpen szelíd világgal operál – már 
amennyiben persze szelídnek mondható az a világ, ahol egy megszállott 
Próféta elől kell menekülni, és kést ábrázoló tetoválások jelzik az elvett 
életek számát. Itt mégsem ezen van a hangsúly, sokkal inkább a civilizáció 
törékenységén, az elsőre talán jelentéktelen apróságnak vagy luxusnak 
tűnő tárgyak, művészetek értékén.

Mert életben maradni nem elég. Ez a mottója az Utazó Szimfónia nevű, 
félig-meddig szedett-vedett vándortársulatnak is, amellyel a felnőtt Kirs-
ten Észak-Amerikát járja, Shakespeare-darabokat előadva. Talán nevet-
ségesen elcsépelt kijelentés, egy kiragadott mondat egy Star Trek-fi lmből, 
Emily St. John Mandel megfogalmazásában mégis igazolást nyer. Mert 
lehet, hogy a társadalom alapköveit az orvosok, a gazdálkodók, a mér-
nökök rakják le, ők teremtik meg a biztonságot, gondoskodnak ételről és 
italról, gyógyítják a betegeket – de az ember nem csak csontok és hús és 
ízületek együttese. Néha épp egy újságcikkhez való nevetséges ragaszko-
dás, egy régi tárgyakból berendezett múzeum, egy képregény az, ami eny-
hülést adhat és a felszínen tarthat, vagy még feljebb repíthet. A szépség, 
a művészet nem luxuscikk, hanem elemi szükséglet – civilizáción innen és 
túl is. 

A Tizenegyes állomás nem ígér folyamatosan pörgő, akciódús jelenete-
ket, a hajszálvékony kötelékek összefonódása, a rendkívül emberi mozza-
natok ábrázolása és a pazar stílusban megírt történet miatt viszont messze 
izgalmasabb lesz, mint bármilyen zombiapokaliszis részletei.

(Emily St. John Mandel: Tizenegyes állomás. Magyar kiadás: GABO Ki-
adó, Budapest, 2016)

Bertalan Melinda

A szív szándéka és a nyelv szándéka

Orhan Pamuk (1952–) Nobel-díjas török író – klasszikusnak tűnő – új 
regényével meséhez, életmeséhez ülteti le olvasóit. S meglepő módon 
nem csupán őket, hanem a regény szereplőit is – a főhős, Mevlut Kara-
taş kivételével szinte minden fontos regényalakot. Ám ezek „a rendhagyó 
olvasók” nem érik be értő befogadással. Lépten-nyomon beleszólnak az 
elbeszélésbe, helyesbítenek, pontosítanak, megjegyzéseket fűznek az E/3. 
személyű narrációhoz, és érvényesíteni kívánják a saját nézőpontjukat. 
Az első kissé kotnyeles közbeszóló, Abdurrahman Efendi már akkor szó-
ra nyitja a száját, mikor a faluja nevét épp csak megemlíti az elbeszélő. Ő 
később is többnyire fecseg, de bölcsen fecseg (beszéde kiválóan jellemzi 
őt magát és a falusi közvéleményt), ám van, hogy a mellékszereplők mon-


