
Új ro va tunk írá sai vál to za tos te ma ti ká jú köny vek kö ré szer ve zõd nek, mond -
hat ni azok ap ro pó ján szü let nek. Cé lunk, hogy a ha gyo má nyos könyv kri ti ka
mû fa ján túl lép ve egy-egy tá gabb, ér de kes és ak tu á lis té ma kört jár junk kö rül,
mu tas sunk be a ha zai könyv pi ac kí ná la tá ból ki in dul va. Így ta lál ko zik a Szép -
iro dal mi Fi gye lõ alap ve tõ en „köny ves” ér dek lõ dé si ho ri zont ja és az ak tu á lis
szer zõ (re mé nye ink sze rint) iz gal mas, sõt vi tá ra in ger lõ té ma vá lasz tá sa.
A szép iro da lom tól a tár sa da lom tu do mány okig, a kul túr tör té net tõl a tu do -
má nyos is me ret ter jesz té sig ter jed a spekt rum, me lyet ro va tunk átfog, s a
mû fa ji sza bá lyok sin cse nek kõ be vés ve: csak né hány jó könyv kell, és per sze
egy jó apropó…

Ké pes Gá bor

A SCI-FI RE NE SZÁN SZA

„Wolf Lentz egy, a vér át lag hõ mér sék le tén 108 watt hõ ener gi át ki su -
gár zó, esz té ti ka i lag vi tat ha tat lan ha tár fe lü le tû em be ri (nõi) test tö ké le -
tes sé gét cso dál ja.” Ez a mon dat egy kor társ ma gyar re gény, Kasz -
tovszky Bé la 2007-ben meg je lent Grin cí mû mû vé nek egyik mon da ta,
mely az egyéb ként gör dü lé keny, bár a kü lön bö zõ nyel vi ré te gek kel tu -
da to san is ját szó-épít ke zõ szö veg bõl is ki mu tat, ta lán önironikus gesz -
tus ként is ér tel mez he tõ mó don. A Zsol dos Pé ter-dí jas szer zõ nek lel kes
ol va só tá bo ra van Ma gyar or szá gon, fõ leg fi a tal fi úk ol vas sák az író
köny vét; az író ét, aki ko ráb ban az Or szá gos Villamostávvezeték Vál la -
lat nál dol go zott. Nem egye dül ál ló sem õ, sem a nép sze rû sé ge, s hi ba
len ne e vi tat ha tat lan si ker tör té ne tet (egy író- és mû tí pus si ke res sé gét)
nem re giszt rál ni.

Hi ba len ne az is, ha a tu do má nyos-fan tasz ti kus iro dal mat, amely be
az em lí tett szö veg is tar to zik, csu pán szó ra koz ta tó iro da lom ként, eset -
leg az if jú sá gi iro da lom egy faj tá ja ként, ne tán retro-jelenségként tár -
gyal nánk. Va ló igaz, hogy a leg több sci-fi paperback ki adás ként je le nik
meg (s a leg több sci-fi szer zõ meg tud fe lel ni azok nak a rend kí vül szi -
go rú el vá rá sok nak, me lyek nek a nép sze rû iro da lom al ko tó i nak meg
kell fe lel ni ük, s me lye ket az iro da lom szo ci o ló gia rész ben fel tárt ugyan,
de a böl csé sze ti kép zés nem te szi nyil ván va ló vá ezek bo nyo lult és sok -
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lé te zik, elõ de it, az utó pi á kat és disztópiákat, a fur fan gos kó pé re gé nyek
na gyot mon dó, eg zo ti kus anek do tá it, a vá rat lan és fan tasz ti kus uta zá -
sok le írá sa it már az ókor tól so rol hat nánk.

Nem vé let len vi szont, hogy a 20. szá zad em be ré nek tol lán vá lik iga -
zán önál ló egy ség gé a sci-fi, ek kor kü lö nül el a ki zá ró lag a kép ze let me -
se vi lá gá ra ha gyat ko zó fantasytõl — és a má so dik há bo rú után, a hi deg -
há bo rús ûr ver seny ben éri el csúcs pont ját. A há bo rú elõtt a vil la mo sí tás,
a so ro zat gyár tás, majd a há bo rú után az in for ma ti ka és az ûr ku ta tás ad -
nak ne ki újabb és újabb lö ké se ket, a má sik ol da lon vi szont nagy ál mok
va ló sul nak meg és tor zul nak el Sztá lin, Mao és más ve ze tõk lé te zõ disz -
tópiáiban.

A tu do má nyos-fan tasz ti kus iro da lom nagy al ko tói egy részt je len -
tõs tu do má nyos mû velt ség gel ren del kez nek, a szi go rúbb esz té ti kai is -
ko lák ál tal hard science fictionnek ne ve zett áram lat al ko tói szin te egy tõl
egyig mér nö kök, fi zi ku sok, bi o ló gu sok, planetológusok, akik a jö võ be
vagy na gyobb föld raj zi tá vol ság ba he lyez ve, de sa ját té zi se i ket fo gad -
tat ják el vagy te szik emészt he tõ vé mû ve ik ál tal. A sci-fi egyik leg na -
gyobb ha tá sú író ja, a kö zel múlt ban el hunyt Sir Arthur C. Clarke a
táv köz lé si mûhold el vé nek ki dol go zó ja, s 1969. jú li us 20-án, ami kor az
Apollo-11 le gény sé ge le szállt a Hold ra, a vi lág ép pen õt is me ri meg az
egész em be ri ség pers pek tí vá it meg vál toz ta tó ese mény szak kom men tá -
to ra ként.

A sci-fi iro da lom ban a mû vek konf lik tu sa rend sze rint va la mi lyen
tu do má nyos pa ra do xon ra épül, ez az a bel sõ moz ga tó erõ, amely a mû -
vet mû köd te ti, s amely re a jobb re gé nyek ben az em be ri és tár sa dal mi
kap cso la tok vo ná sai rá ra kód nak. Más részt a sci-fi tár sa dal mi mon da ni -
va ló ja mi att a tu do má nyos-fan tasz ti kus írók ja va ré sze va ló já ban tár sa -
da lom kri ti kát ír, a fenn ál ló ve ze tést és a bü rok rá cia út vesz tõ it, eset leg
a szo ron ga tó nem zet kö zi erõ vi szo nyo kat ka ri kí roz za, a sci-fi mo tí vum -
kész le te és nyel ve ze te csak ál ca ként szol gál.

Ez el sõ sor ban az ál lam szo ci a liz mus ok ban volt így, de el gon dol kod -
ta tó egy iga zán nép sze rû moz gó ké pes al ko tás, az Ori on ûr ha jó ka land -
ja i nak sor sa. Nem vé let len — vagy ta lán épp okos el szó lás —, hogy a fil -
met so kan NDK-s al ko tás ként õr zik em lé ke ik ben. Pe dig a vi lág mé re tû
biz ton sá gi rend szert, szi go rú (de nem rit kán csi nos) titkosügynököket,
egy tö ké le te sen uni for mi zált és in ter na ci o na lis ta Föl det be mu ta tó so ro -
zat a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság Bavaria ma mut stú di ó já ban ké szült
mint profitorienált szó ra koz ta tó mû vé sze ti vál lal ko zás. A kor szel lem vi -
szont itt is, ott is olyan volt, ami lyen: hi deg há bo rús.
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ré tû vol tát; ez kí vül esik a leg több kri ti kus lá tó kö rén). Va ló igaz, hogy
a ka ma szok fo gé kony sá ga a sci-fi re szem be tû nõ, a ter mé szet tu do má -
nyos és hu mán alap kép zést egy aránt ka pott em ber fõk, akik szá má ra rá -
adá sul még a gyer mek me sék vi lá ga sem zá rult be tel je sen, lu bic kol nak
az ûr ben vagy a jö võ tech ni kai ci vi li zá ci ó i ban ját szó dó tör té ne tek ben.
S va ló igaz az is, hogy a tör té ne lem egy be ha tá rolt kor sza ká ban a sci-fi
je len tõ sé ge túl mu ta tott ön ma gán.

A sci-fi év ti ze des sa ját fej lõ dé se so rán egy faj ta ka ran tén ba ke rült:
egye dül a fantasy iro da lom vir tu á lis in téz mény rend sze ré vel van köl -
csön ha tás ban. Ez az együtt élés azért na gyon fo nák, mert e két tí pus
sok szem pont ból el len té te egy más nak; ha az írá sok gon do la ti mag vát
néz zük, a vegy tisz ta sci-fi és a vegy tisz ta fantasy a ra ci o na liz mus—ir -
ra ci o na liz mus ten gely két vég pont ján he lyez ke dik el. Igaz ugyan,
hogy vegy tisz ta mû ve ket mind két eset ben — sze ren csé re — csak el vét -
ve ta lá lunk.

Vi szont a mû vek kö rül lét re jö võ szub kul tú ra: szer zõk, ki adók, szer -
kesz tõk és ra jon gók együtt (nem rit kán fanzinokban al ko tó ra jon gó-
szer zõk, ki adó-ra jon gók) olyan mo tí vum rend szert al kot tak meg, olyan
kö zös uta lás há ló za tot, meg ne ve zé se ket, ame lyek kö zött már gya ko ri,
sõt el várt az át jár ha tó ság (s ame lyek ké sõbb gyak ran ter ve zõ mér nö kö -
ket, ipa ri for ma ter ve zõ ket, csil la gá szo kat is meg ih let nek, rej té lye sen
el hal vá nyít va a ha tá ro kat va ló ság és fik ció kö zött).

Kö zös az is, hogy a hi va ta los szép iro da lom (bár mi is le gyen az) ne -
he zen ka no ni zál sci-fi és fantasy cím ké zé sû mû ve ket. Míg a fantasy a
misz ti kum mal, a hi e de lem mel, rész ben nép raj zi és val lás tör té ne ti disz -
cip lí nák kal van (mos to ha, de lé te zõ) ro kon ság ban, ad dig a tu do má -
nyos-fan tasz ti kus iro da lom a mû sza ki és ter mé szet tu do mány ok fe lé
nyi tott.

Nem vé let len, hogy ép pen egy fi zi kus, a hold ra dar-kí sér le tek út tö -
rõ je, Bay Zol tán ju tott ar ra az ele mi be lá tás ra, hogy „a tu do mány és
mû vé szet kö zött nincs lé nye gi kü lönb ség. Mind ket tõ ugyan ab ból a for -
rás ból táp lál ko zik: a bel sõ em be ri ösz tön zés bõl, hogy elõ re ha lad junk,
hogy ma ga sabb ra emel jük fe jün ket.” A mû vé szek kö zött a kü lön bö zõ -
ség da cos hang sú lyo zá sa gya ko ribb, mint az egy ség ben-lá tás ké pes sé -
ge, ami ál ta lá ban sci-fi írót avat a kí sér le te zõ bõl.

A tu do má nyos-fan tasz ti kus iro da lom egy te ma ti ka (mû faj el mé le ti
non szensz mû faj nak ne vez ni), amely egyik je len tõs bá zi sa a szó ra koz -
ta tó iro da lom nak, de emel lett a ma ga sabb vagy „elit” iro da lom al ko tá -
sa i ba is be szü rem lik. Mint lap pan gó te ma ti ka már a 19. szá zad ele jé tõl
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e re je, a szá mí tó gép min den na pos sá vált, a ter ve zett jö võ kép he lyett az
új ra al ko tan dó rég múlt vált ér de kes sé.

Nem volt töb bé szük ség Kuczka sa ját sá gos sze re pé re sem, ar ra,
hogy til tás ha tá rán egyen sú lyo zó mû ve ket tu dott meg je len tet ni egy-egy
jó té ko nyan marxizáló utó szó kí sé re té ben, s ar ra, hogy el len zé ki szem lé -
le tû írók nak, pél dá ul a ké sõbb nem ze ti ra di ká lis ként fel tû nõ Szent -
mihályi Sza bó Pé ter nek és a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke ként meg is mert
Göncz Ár pád nak adott pub li ká lá si és mun ka le he tõ sé get (Göncz töb bek
kö zött a sci-fi egyik leg na gyobb alap mû vé nek, a 2001. Ûrodisszeiának is
for dí tó ja, sok más re mek mû mel lett).

A ki lenc ve nes évek nem te kint he tõ tel jes mér ték ben a sci-fi pusz tu -
lá sá nak, a klas  szi kus ma gyar sci-fi írók mellett2 új nem ze dék is fel tû nik,
akik kö zül pél dá ul Szélesi Sán dor és Fo nyó di Ti bor em lít he tõ ki emel ke -
dõ pél da ként. Sor ra ala kul nak a ma gán ki adók, s bár a ki zá ró lag a sci-fi re
ala po zó kis tõ ké jû vál lal ko zá sok az ez red for du ló ra job bá ra tönk re men -
nek, így is ad dig is me ret len, fõ leg an gol szász sci-fik je len nek meg ha -

zánk ban. Nem rit kák a te le ví zi ós so ro za tok hoz és fil -
mek hez kap cso ló dó, vál to zó szín vo na lú re gé nyek, s
az an gol szer zõi ne vek mö gött gyak ran te het sé ges,
ké sõbb sa ját han got ta lá ló fi a tal ma gyar szer zõk rej -
tõz nek.

A sci-fi re ne szán sza még is nap ja ink ban, az ez -
red for du ló óta ér zé kel he tõ Ma gyar or szá gon. En nek
egyik el sõ te re volt a 2002 és 2004 kö zött ti zen négy
lap szá mot meg élt Át já ró, me lyet ele in te ki zá ró lag
köny ves ter jesz tés ben, an to ló gi a ként le he tett be sze -
rez ni. A szá mon ként kö rül be lül 3000 pél dány ban

meg je lent lap ve gye sen tar tal ma zott SF, fantasy és hor ror mû ve ket, a
szer kesz tõ ség ben vi szont az a Ga lak ti ka-mun ka társ ként szo ci a li zá ló -
dott Né meth At ti la ült, aki nek ér ték vá lasz tá sa i ban már meg mu tat ko zik
egy egy sé ge sebb sci-fi lap irán ti igény. Né meth mû for dí tó ként is be -
mu tat ko zott, több hard SF-mû for dí tó ja ként is is mert.

A Ga lak ti ka fo lyó irat új já é lesz té sé re már nem sok kal meg szû né se
után is lett vol na igény. Burger Ist ván, aki ak kor a Har ma dik Szem cí -
mû szí nes ma ga zin szer kesz tõ je volt, 1996-ban meg ke res te Kuczka Pé -
tert, hogy fel éles  szék a pa ti nás la pot a ma ga zin mel lék le te ként. A jog -
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A tu do má nyos-fan tasz ti kus iro da lom ha zánk ban is kü lö nös sze re -
pet kapott.1 Ha egyet len sze mélyt kel le ne meg ne vez nünk, aki so kat
tett a tu do má nyos-fan tasz ti kus iro da lom el fo ga dott sá gá ért, Kuczka
Pé tert, „a sci-fi pá pá ját” (Szentmihályi Sza bó Pé ter) em lí te nénk meg.
Az 1999-ben el hunyt Kuczka volt a Koz mosz Fan tasz ti kus Köny vek
so ro zat szer kesz tõ je és az eu ró pai ran gú Ga lak ti ka fo lyó irat ala pí tó fõ -
szer kesz tõ je. Az ál ta la év ti ze de kig szer kesz tett, s a het ve nes—nyolc va nas
évek ben a sci-fi nem zet kö zi szín te rén is el is mert mû hel  lyé lett lap
fény ko rá ban 80 000 pél dány ban je lent meg, csak az 1995-ös meg szû -
né se kö rü li idõk ben esett a pél dány szá ma 10 000 alá.

A nyolc va nas évek er je dõ-vál to zó idõ sza ká ban, a ma gyar ci vil tár -
sa da lom éle de zé se ide jén a Ká dár-kor in téz mény rend sze re: a mû ve -
lõ dé si há zak, a köz könyv tá rak há ló za ta, az üdül te tés, az if jú sá gi klu -
bok, de még a kom mu nis ta if jú sá gi moz ga lom is ta lajt je lent he tett a
tu do mány és mû vé szet iránt egy szer re ér dek lõ dõ és így a sci-fi fe lé
for du ló ka masz ol va sók nak. Meg szü le tik egy új nem ze dék, amely nek
leg na gyobb po pu lá ris él mé nye a Com mo dore -szá mí tó gép pel va ló ta -
lál ko zás, a Csil la gok há bo rú ja cí mû film (amely iga zán szi go rú an te -
kint ve in kább ûr kör nye zet ben ját szó dó tün dér me se, mint sci-fi) és a
Ga lak ti ka fo lyó irat. E kor ban a sci-fi köny vek pél dány szá ma nem rit -
kán el ér te, sõt meg ha lad ta a ne gyed mil li ót, egyes mû vek újabb és
újabb ki adást is meg él tek. A vál to zá sok azon ban so sem egy irá nyú ak
és egy lé nye gû ek.

Ahogy a ma gyar ipar mély re pü lés be kezd, a pri va ti zá ció el kez dõ dik,
a kul tú ra te rü le tén pe dig az ad dig pél dá san erõs, de mo no po li zált
köny ves inf rast ruk tú ra át ala kul, az em be rek ér dek lõ dé se is más irány -
ba te re lõ dik. A ki lenc ve nes évek kor szel le me nem ked ve zett a moder-
nitáshoz és a nor mál tu do mány hoz kö tött sci-fi nek, a hi deg há bo rú és az
ûr ver seny be fe jez té vel meg szûnt az el sõ sor ban ûr bé li tör té ne tek von z -
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1 Ér de kes ada lék, hogy Er dei Pál ma ku ta tá sai sze rint 1950-ben mind ös  sze egy,
1955-ben pe dig há rom ilyen té má jú mû lá tott nap vi lá got, míg a het ve nes évek ben
már át la go san évi húsz sci-fi je le nik meg. Er re az iro dal már szak ma is fel fi gyel, a
no vel la pá lyá za tok ban és sci-fi-kon fe ren ci á kon je len tõs re gi o ná lis szép iro dal mi la -
pok is part ne rek. Meg ala kul az Író szö vet ség fan tasz ti kus írói mun ka bi zott sá ga, s
1976-ban, majd nem ke vés bõ ví tés sel 1979-ben Mis kol con egy tíz fõs mun ka kö -
zös ség te vé keny sé gé nek ered mé nye ként meg je le nik a Tu do má nyos-fan tasz ti kus, utó -
pisz ti kus, fan tasz ti kus mû vek bib li og rá fi á ja is. Ez a gran di ó zus vál lal ko zás, mely nek
— nem meg le põ mó don — Kuczka Pé ter a lek to ra és elõ szó szer zõ je, már film- és
kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat, szak iro dal mat és SF-klubokat, -szövetségeket is fel -
so rol.

2 Pél dá ul Bogáti Pé ter, Kasztovszky Bé la, Ne me re Ist ván, Pap Vi o la, aki ket 2000-
ben S. Sárdi Mar git ren dez egy an to ló gi á ba, mely Az idõ híd ján cím mel je le nik
meg a Möbius Science Fiction so ro zat ban (N&N Könyv ki adó, Bu da pest).



2005-ben má sod szor is Eu ró pa leg jobb sci-fi lap já vá vá lasz tot ták (ezt
az el is me rést elõ ször 1974-ben ér de mel te ki). Ér de kes mó don a sta tisz -
ti kák sze rint ol va só tá bo ra leg in kább a HVG-éhez ha son lít ha tó, el sõ -
sor ban 20 és 40 év kö zöt ti ek, jel lem zõ en in kább fér fi ak, nagy vá ros ok -
ban élõk ol vas sák.

A lap meg õriz te a ré gi Ga lak ti ka szem lé zõ jel le gét, azt a nem zet kö -
zi ku ri ó zum vol tát, hogy új ma gyar mû vek meg je len te té se mel lett a vi -
lág sci-fi ter mé sé nek „rep rint ma ga zin ja ként” is mû kö dik. Ki e gé szült
vi szont az zal, hogy iro dal mi mû vek mel lett tu do má nyos is me ret ter -
jesz tõ cik ke ket is kö zöl, a for mai újí tás ként vé gig szí nes lap ban no vel -
lák és mû sza ki, bi o ló gi ai, ûr ku ta tá si hí rek vál to gat ják egy mást. Min den
lap szám kap egy ve zér té mát, amely kö ré a leg több írás ren de zõ dik. Né -
meth At ti la a fo lyó irat kül de té sé nek tart ja, hogy be mu tas son foly ta tá -
sok ban meg je le nõ kis re gé nye ket is, s hogy retro ro va tá ban vá lo gas son
a Kuczka szer kesz tet te Ga lak ti ka anya ga i ból.

A lap kö rül lét re jött ki ad vány csa lád ba olyan an to ló gi ák tar toz nak,
mint az In for má ci ós Tár sa da lom- és Trend ku ta tó Köz pont tal együtt -
mû kö dés ben ki adott HIPER-Galaktika, va la mint a rég rõl is mert Me -
ta galaktika, amely vis  sza tér ah hoz, hogy egy-egy nem zet sci-fi ter mé -
sé nek be mu ta tó ja le gyen (ma ga a Ga lak ti ka is je lent ke zett már pél dá ul
túl nyo mó részt ro mán szer zõk mû ve i bõl vá lo ga tó szám mal).

Míg a lap csa lád ki adá sa min den kép pen siker sztori, a Ga lak ti ka kö -
rü li klub élet már nem éledt fel tel je sen; ta lán a ha gyo má nyos klub élet
már anak ro niz mus is len ne. Így a fõ leg vi dé ken még mû kö dõ va ló sá gos
ba rá ti kö rök mel lett Inter galaktika né ven web2-es vir tu á lis klub ala -
kult: a blogolás, a videó megosztás, a kü lön bö zõ fó ru mok jár ha tó utat
je lent het nek egy sa já tos iro dal mi cso port kö zös sé gi-szel le mi inf rast -
ruk tú rá ja ként.

A Ga lak ti ka há ló zat hoz tar to zik a — mû ven ként 2500 pél dány ban ki -
adott — Ga lak ti ka Fan tasz ti kus Köny vek so ro zat, mely ben ed dig há rom
ma gyar szer zõ tõl je lent meg új re gény: a ve te rán nak szá mí tó Kasz -
tovszky Bé lá tól és Ne me re Ist ván tól, il let ve a fi a tal Lász ló Zol tán tól.

Ne me re Ist ván a ma gyar SF-szféra egyik leg szí ne sebb egyé ni sé ge, s
alig ha nem az iro da lom tör té net-írás szem pont já ból a leg el lent mon dá so -
sabb is. Az 1944-ben szü le tett szer zõt nem ne vez het nénk klas  szi kus hard
science fiction szer zõ nek (mert hu mán vég zett sé gû, s mert szá mos tu do -
má nyos ha tár te rü let nek, il let ve a tu do má nyos in té ze tek ál tal erõ sen vi ta -
tott el gon do lás nak is el kö te le zett hí ve), de a nyolc va nas évek ben Eu ró pa
leg jobb sci-fi író já vá vá lasz tot ták.
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tu laj do nos Mó ra Ki adó vi szont nem en ge dé lyez te a név hasz ná la tot, bár
ki ad ni sem akar ta a la pot.

A könyv ki adó szem lé le te csak 2002 kö rül vál to zott, s vé gül a Ga lak -
ti kát 2004-ben si ke rült új ra in dí ta nia Burger Ist ván fõ szer kesz tõ nek,
Né meth At ti la iro dal mi szer kesz tõ nek és Ko vács „Tücsi” Mi hály tu do -
má nyos szer kesz tõ nek (Michael T. Cricket ál né ven ma ga is SF-író), az
el sõ hó na pok ban be fek te tõ ként az underground ze nész ként és a Szi -
get-fesz ti vál aty ja ként is is mert Müller Pé ter Szi á mi be vo ná sá val.

Nem tud ni, hogy ki zá ró lag a le gen dás lap ha tá sa-e, de a tu do má -
nyos-fan tasz ti kus iro da lom ra je len tõ sen meg nõtt a ke res let az utób bi
évek ben. Az üz let po li ti ka né zõ pont já ból ez két ség te le nül a retro di vat -
irány zat hoz is köt he tõ, de azon túl mu ta tó je len ség, amely az épí té szet -
ben mar kán sab ban, a kép zõ mû vé szet ben, s nyo mok ban a köl té szet ben
is fel fe dez he tõ neomodern esz té ti kai for du lat hoz is kö tõ dik.

Eh hez el mé le ti hát tér is szük sé gel te tik, s fon tos tu do má nyos bá zis
S. Sárdi Mar git egye te mi do cens nek a ’90-es évek ele je óta mû kö dõ
sze mi ná ri u ma, amely a sci-fi (sze rény le egy sze rû sí tés ként a je len írás -
ban is vá zolt) el mé le tét, te ma ti kus fel osz tá sát is ki dol goz ta, s min den
ma gyar sci-fi jel le gû pub li ká ció le xi kon sze rû tör té ne ti fel dol go zá sát is
ma gá ra vál lal ta. Az utób bi évek ben e sze mi ná ri um már önál ló ci vil
szer ve zet ként, Ma gyar Scifitörténeti Tár sa ság néven mû kö dik.

Az in téz mény rend szer hez tar to zik az Avana egye sü let is, amely a
ko rán el hunyt, fon tos ma gyar sci-fi író ról, Zsol dos Pé ter rõl el ne ve zett
díj ki adá sá val ma gá ban is kanonizációs té nye zõ. A ma gyar Zsol dos-díj
a nem zet kö zi, ha son ló pro fi lú dí jak, így a Hugo-díj, a Nebula-díj és a
John W. Campbell-díj test vé re. A Sal gó tar ján ban meg ren de zett Hun -
garocon fesz ti vá lon ad ják át. A zsû rit 2005 óta S. Sárdi Mar git ve ze ti, s
er re az idõ re te he tõ a pon to zá sos bí rá la ti rend szer sza bály za tá nak ki -
dol go zá sa: a Zsol dos-díj így egy re biz to sab ban a ma gyar sci-fi iro da -
lom sa ját ká non ala kí tó fo lya ma tá nak szim bó lu ma.

A Zsol dos-dí jas ként is meg tisz telt pro fes  szi o ná lis szer zõk mel lett az
ama tõr írók kez de mé nye zé sei is ál lan dó sul tak: nem csak az er re tö ké le -
tes fó ru mon, az interneten, ha nem nyom ta tás ban is. Sta bi li zá ló dott né -
hány ilyen pro fi lú ki ad vány so ro zat sor sa, pél dá ul az Új Ga la xi sé. (E kí -
sér le tek egyet len hát rá nya az, hogy mi vel gyak ran a szer zõ ma ga fi zet
a ki adá sért, kont ra sze lek tív ha tá sú ak.)

A leg fon to sabb „pro fi” lap, a jö võ re har min ca dik év fo lya má ba lé põ
Ga lak ti ka 22 000 pél dány ban je le nik meg (Burger Ist ván sze rint eb bõl
kö rül be lül 1000-1500 le het a ré gi Ga lak ti ka ol va só ja), s tíz hó nap után,
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meg, vad kép zet tár sí tás ok, szél sõ sé ges hely ze tek szi lánk ja i ként, ad dig
Ne me re ügyel rá, hogy köny vé ben köz na pi sze rep lõk mo zog ja nak,
olyan fi gu rák, aki ket az ölük be pot  tyant né hány ezer év ben is egy sze rû
cé lok ve zé rel nek, s pi ciny tár sa dal muk har mo ni kus, ön fenn tar tó õs kö -
zös ség ként mû kö dik. Meg ka pó an pro fán a sze re lem eb ben az örök lét -
ben, ami kor „min den va ri á ció” ki pró bá lá sá ra van idõ, s a part ner õszin -
tén meg ret ten, hogy sze rel me né hány röp ke év szá zad alatt rá un hat.

Ne me ré hez ha son ló an Kasztovszky Bé la is a ma gyar sci-fi kö zös ség
egyik le gen dás alak ja, bár õ a leg ke vés bé sem ter mé keny szer zõ: 1982-
ben már nap vi lá got lá tott egy fél (!) no vel lás kö te te, a Két sze mé lyes vi lág,
a Koz mosz Fan tasz ti kus Köny vek so ro za tá ban. A „ma gyar Ray Brad -
bury”-ként aposzt ro fált, 1942-ben szü le tett vil la mos mér nök-író el sõ
re gé nyé ben, a Grinben földönkívüliek és em be rek kü lö nös vi szo nya
bon ta ko zik ki a csil lag kö zi uta zá sok és ex pe dí ci ók vi lá gá ban.

A Fe hér Klá ra Föld ren gé sek szi ge tét idé zõ en na i van, bu ko li ku san in -
du ló tör té net be ha mar ve gyül nek meg döb ben tõ en erõs ké pek, s a nyel -
vi sok szí nû sé gen túl — egy kép zelt di ák lét sti li zált be széd mód ja ve gyül
mû sza ki és emel ke det teb ben iro dal mi nyel vi for mák kal — a pró zai szö -
veg be éke lõ dõ drá mai jel le gû rész le tek is ér de ke sek eb ben az ap ró lé ko -
san ki dol go zott, meg le he tõ sen szö ve vé nyes, több szá lon fu tó, s va la -
hogy ré gi mó di an de rûs re gény ben. A könyv film for ga tó könyv bõl ala -
kult át szép pró zá vá, s e me ta mor fó zis min den lap ján ér zé kel he tõ, de ál -
ta lá ban eré nye in kább, mint sem ká rá ra len ne.

A leg fi a ta labb Ga lak ti ka-könyv szer zõ, Lász ló Zol tán 1977-ben
szüle tett, s Ke rin gés cí mû köny vét két 2005-ös re gény elõz te meg, a
cyberpunk te ma ti ká jú Hiperballada és az urban fantasyként is meg ha tá -
roz ha tó Nagate. A 2005-ös glas gow-i Euro con ki tün te tett szer zõ jé nek
re gé nye is él az idõ já ték le he tõ sé gé vel: a klí ma vál to zás ál tal tönk re tett

Föld rõl ha tal mas idõ gé pek se gít sé gé vel me ne kül -
nek a re gény hõ sei el jö ven dõ, bir tok ba ve he tõ ko -
rok ba, olyan geo ló gi ai idõ szak ok ba, ami kor a meg -
alá zott boly gó már be gyó gyí tot ta se be it. A könyv -
ben a cse le ke de tek nek va ló ban nagy tét je van, s az
„em be ri ség leg na gyobb ka land já ba”, eb be a rop -
pant iro ni kus ka land ba igen sok fé le em be ri haj tó -
erõ ve gyül.

A könyv fel üté se szin te ma gá ba szip pant ja az
ol va sót; a há rom re gény kö zül két ség te le nül ez a
leg len dü le te sebb, a gyö nyör köd te tõ jel zõk kel fel -
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Len gyel mû for dí tó (Lem mû ve i nek ava tott tol má cso ló ja) és esz pe -
ran tis ta. 1977-tõl, a Tri ton-gyil kos sá gok tól kezd ve egé szen a nyolc va nas
évek vé gé ig tu do má nyos-fan tasz ti kus kör nye zet ben
ját szó dó bûn ügyi és if jú sá gi re gé nyek egész so rát
pub li kál ja, egyéb ként öt szá za dik meg je le nõ köny -
vé nél tart. Mind má ig ta lán a Tri ton-gyil kos sá gok a
leg ér de ke sebb írá sa; a jö võ be li kri mi egy fik tív ügy -
irat ok ból: ki hall ga tá si jegy zõ köny vek bõl, szol gá la ti
táv irat ok ból, hi va ta los le ve le zés bõl ös  sze ál lí tott
mo za ik.

Mû vei el ké pesz tõ ren ge te gé be nem csak sci-fik
tar toz nak; sze rel mes- és ka land re gé nyek épp úgy,
mint tör té nel mi hí res sé gek rõl írt kis mo nog rá fi ák,
sõt né hány hó nap ja meg je lent olyan köny ve is, az Af ri kai me se, ame lyet
egy fi gye lem re mél tó társ szer zõ vel, a ke re ken négy esz ten dõs Fischer
An na Sá rá val írt. A föld mé rõ ként, bonc se géd ként, sta tisz ta szí nész ként
is dol go zott ké sõb bi hi va tá sos író egyéb iránt egyet len ga lak ti kás meg -
je le né sé ért sem fo gad el tisz te let pél dányt, el len ben elõ fi ze tõ je a lap nak.

El ve szet tek cí mû köny ve egy kü lön le ges idõ- és di men zió já ték,
egyéb ként egy ko he rens, s né hány ap ró ki len gés sel együtt is csak nem
tel je sen li ne á ris szö veg, amely egy cunami so rán idõ bõl és tér bõl ki sza -
kadt tu ris ta cso port vi szon tag sá ga it me sé li el. Mint an  nyi Ne me re-mû,
ez is pél dá za tos, a szel le me sen, né hány toll vo nás sal meg raj zolt sze rep -
lõk jel le me vi szony lag sta ti kus, a mû egy — Ne me ré tõl meg szo kot tan
kis sé eret nek — gon do lat il luszt rá ci ó ja. Itt ré gi té má já hoz nyúl vis  sza, a
kí sér le te zõ ked vû, ma ga sabb ren dû ci vi li zá ci ó hoz, ahogy a mû vé ge fe -
lé ki de rül: At lan tisz hoz.

A más di men zi ó ba ke rült s más ko rok em be re i vel ös  sze zárt cso port
az írói fan tá zia szá má ra is kí sér le tek re ad al kal mat: vizs gál hat ja egy, az
örök  élet — ér de kes mó don in kább csa pás ként meg élt — le he tõ sé gé vel
meg aján dé ko zott kö zös ség hi e rar chi á já nak fel épü lé sét, a tor zsal ko dás -
ból ér le lõ dõ ha tal mi har co kat, az ös  sze zárt ság ból, egy más ra utalt ság ból
ere dõ konf lik tu so kat. A könyv ben az ele jé tõl fog va ki vá lasz tott po zi tív
hõs (ter mé sze te sen ter mé szet tu dós vég zett sé gû fi a tal em ber) társ ra ta -
lá lá sa és ve ze tõ vé éré se nem éri vá rat la nul az ol va sót.

Ki mon dot tan él ve ze tes a kü lön bö zõ ko rok ból (az an tik Ró má ból, a
föld raj zi fel fe de zé sek ko rá ból, Hi ro si má ból és a je len bõl) ér ke zõ cso -
por tok ta lál ko zá sa. Míg Arthur C. Clarke és Stephen Baxter idõ tö ré ses
köny vé ben, Az idõ sze mében ez tör té nel mi hé ro szok har ca ként je le nik
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dí szí tett mon da tok él ve ze te sen fo nód nak ös  sze. A Ha jó gyá ri-szi get rõl
in du ló öt let tû zi já ték ban ma gá tól ér te tõ dõ a Bu da pest klas  szi cis ta épü -
le te i nek he lyé re vá gott nyíl egye nes sín rend sze rek lát vá nya, s ugyan itt a
me cse tek tor nya i nak ne on fél hold jai.

A ren ge teg ap ró öt let az épí tõ anyag ok, a ru hák és ki egé szí tõk szint -
jé tõl a va dul csap ko dó ég haj la ti té nye zõk és a leg alább an  nyi ra szél sõ -
sé ges tár sa dal mi for má ci ók szint jé ig ter jed, s igen iz gal mas és új sze rû
pél da tá ra az em be ri fe le lõs ség té ma kör ének. Lász ló Zol tán, aki sa ját
blogját a kö vet ke zõ mot tó val ve ze ti be: „egy SF-író ki lép a vi lág ûr be,
vis  sza tér és oko sabb lesz”, nem ke vés szar kaz mus sal fe sze ge ti a sci-fi
iro da lom ke re te it eb ben a köny vé ben.

E há rom re gény, s a hú szez res pél dány szá mot el érõ fo lyó irat is jel -
zi a ma gyar sci-fi iro da lom re ne szán szát — Burger Ist ván a leg na gyobb
büsz ke ség gel még is ar ról me sél, hogy meg hív ták a Ma gyar Író szö vet -
ség be, mely be a sci-fi írók ki sebb flot ta ként lép het nek be, eset leg sci-
ence-fiction szek ci ót ala kít va. Re mé li, hogy a tu do má nyos-fan tasz ti kus
te ma ti ka ez zel „vis  sza ta lál a kor társ iro da lom ba”. Mert épp itt len ne a
he lye és az ide je.

Ap ro pó Lász ló Zol tán: A ke rin gés (Met ro po lis Mé dia, 2007, 271
ol dal, 2470 Ft); Kasztovszky Bé la: Grin (Met ro po lis Mé dia, 2007,
293 ol dal, 2490 Ft); Ne me re Ist ván: El ve szet tek (Met ro po lis Mé dia,
2008, 269 ol dal, 2470 Ft)

(A szerzõ író, a Magyar Scifitörténeti Társaság alapító tagja)
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