
 

Könyvajánló 

Vámos Miklós: Apák könyve 

Ab Ovo, 2000. 

 Sorsunk, életünk, tulajdonságaink nemcsak egyéni döntéseink eredményei. 

Örökségként az előző generációk tudása, értékei, jellemzői is bennünk élnek. Még akkor is, ha 

nem mindig vagyunk ennek a tudatában. 

 Vámos Miklós (1950- ) regényeiben, novelláiban a család az elsődleges téma: önmaga 

és családja, felmenői története elevenedik meg a lapokon. Van is miről írnia: a történelem 

többször nagyon komolyan beleszólt az életükbe. Az író zsidó származású, több felmenője a 

koncentrációs táborok valamelyikében halt meg. Apja Rajk László titkára volt, a Rákosi 

korszakban nem kapott méltó munkát emiatt. Ráadásként anyja mániás depressziós betegsége, 

a róla való gondoskodás lelki és fizikai próbatétel az író számára. 

 Az Apák könyve c. regény az író saját családjának regénye. Mélyre nyúlik vissza az 

időben: 12 nemzedék története, mely az 1700-as években indul. Csak az elsőszülöttekről szól 

a könyv, kivétel nélkül mind fiúkról. Ők azok ugyanis, akik különleges képességgel 

rendelkeznek: ihletett pillanataikban látják a múltjukat (bizonyos generációtól kezdődően a 

jövőjüket is), és tudják őseik képességeit, készségeit birtokolni. Tanulás, képzés nélkül. 

Például egyikük írni-olvasni tud 4 évesen, másikuk idegen nyelvet beszélni, megint más kottát 

olvasni, zongorázni, operát énekelni stb. Tanulmányok nélkül. Egyszerűen csak tudják. Mert 

az előző generációjuk egyik tagja is tudta. Akár évszázadokkal korábban. 

300 év elsőszülöttei vezetik és adják tovább az ő elsőszülöttüknek az Apák könyvét, 

mely napló az életükről, gondolataikról. A generációk történetei a magyar és világtörténelem 

eseményeihez kapcsolódnak, a Rákóczi szabadságharctól a rendszerváltozáson át, napjainkig. 

Ezen események alakítják, befolyásolják a regényhősök életét. Ők nemcsak élnek egy adott 

történelmi korban, valahogy mindig „benne vannak a sűrűjében”. Persze, az elsőszülött fiúk 

édesanyja, felesége, lánya is részese a folyamatnak, szóval nő szereplők is akadnak bőven a 

könyvben. Sőt! Sokszor karizmatikusabbak is a férfiaknál.  

„Ajánlom az Apák könyvét az édesapáknak. Meg a fiaiknak, meg a hozzájuk gyöngéd rokoni 

szállal kötődő asszonyoknak és lányoknak.”                /Vámos Miklós/ 

 Nagyon szeretem Vámos Miklós könyveit. Ez évben többet elolvastam közülük: 

Utazások erotikában, Öt kis regény, Zenga zének, Anya csak egy van, Én és én, Szitakötő, 

Bár. 

 Ezen regények, több más könyvével egyetemben, megtalálhatók könyvtárunkban. 
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