
Класика, лауреати Нобелівської премії – основа всього 
сімейного читання.            

 
Nobel-díjas klasszikusok- Minden családi olvasás alapja. 

Minden kedves olvasónk figyelmét szeretném felhivni a 27 kötetes 
irodalmi Nobel -  dijas irók műveire, amelyeket  a Nagyszőlősi 
Járási Könyvtár magyar irodalom részlege nyerte a Nemzeti 
Kultúrális Alap  által meghirdedet könyvtámogatási program 

keretén belül  2014 – ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           27 kötetes sorozatot indított a Metropolis Media kiadó 
irodalmi Nobel-díjas írók műveiből. Az első kötet Sir Winston 
Churchill egyetlen regénye, a Savrola, ami magyarul eddig még 
soha nem jelent meg. 
          A Nobel-díjas klasszikusok sorozat irodalmi Nobel-díjas 
szerzők magyarul eddig meg nem jelent, vagy csak nehezen 
hozzáférhető, klasszikus köteteit mutatja be a nagyközönségnek.  
          A nyitókötet Sir Winston Churchill brit miniszterelnök 
egyetlen regénye, amely egy fiktív állam forradalmát – és ezen 
keresztül Churchill politikai és etikai nézeteit – mutatja be. Olyan 
klasszikusok jelentek és jelennek még meg a sorozatban, mint A 
dzsungel könyve szerzője, Rudyard Kipling novelláskötete az indiai 
angol gyarmatokról, vagy a nagy francia regényíró, Anatole France 
sziporkázó szatírája, A pingvinek szigete, amelyben a francia 
történelem nagy eseményei játszódnak le újra, annyi 
különbséggel, hogy a szereplők pingvinek. 
         A sorozat ugyanakkor nem csak európai szerzőket mutat be, 
a világirodalom más gyöngyszemeit is megismerteti az olvasókkal. 
Óe Kenzaburó regénye például egy testvérpár és egy szerelmi 
háromszög történetén keresztül mutatja be a hagyományos és 
modern Japán életet. Miguel Ángel Asturias a közép-amerikai 



 

WINSTON S. CHURCHILL.  

SAVROLA. Forradalom Laurániában: Regény. – Debrecen: Kinizsi 

nyomda,2010. – 252old. 

 

           Sir Winston Churchill még csak huszonhárom éves volt, amikor 

megírta első és egyetlen regényét, a Savrolát. Bár fikcióról van szó, 

bizonyos részleteiben kötődik valós eseményekhez, személyekhez, még 

Churchill családtörténetéhez is. A színhely egy sosem létezett ország, 

Laurania, ahol egy Antonio Molara nevű diktátor ragadja magához a 

hatalmat. Az ő ellenfele Savrola, aki az elégedetlenkedők élére áll és 

kirobbantja a forradalmat. Hamarosan azonban kicsúszik a kezéből az irányítás. A Savrola egy 

diktatúra végnapjainak története. Ugyanakkor olyan eseményeket és helyzeteket vázol fel, 

melyek a hatalomhoz vezetnek, megmutatva a buktatókat, amiket egy jó vezetőnek el kell 

kerülnie.  

KIPLING RUDYARD.  

FEKETE ÉS FEHÉR: Indiai történetek : Regény. - Debrecen: Kinizsi 

nyomda,2010. – 315 old. 

A szerző a kötet cselekményét a gyarmatokra helyezte. A történeteket 

kétféle megközelítésben tárja az olvasó elé: hol az őslakosok, hol a 

gyarmatosítók szemszögéből tudósít. Képeket kapunk a korabéli India 

mindennapjairól, a helyiek -a feketék- és a gyarmatosító angolok -a 

fehérek- együttélésének nehézségeiről, kultúrák találkozásáról. 

 

FRANCE ANATOLE.  

A PINGVINEK SZIGETE: Regény. - Debrecen: Kinizsi nyomda,2010. 

– 359 old. 

«Bár látszólag sokféle szórakozás csábít, csak egyetlen célnak élek. Egy 

nagy terv megvalósítása köti le minden erőmet. Megírom a pingvinek 

Guatemalából származik, sokan Latin-Amerika legnagyobb 
írójának tartják. Az a félvér nőszemély című regénye a nép 
kultúrát és a szürrealizmust elegyíti. Sinclair Lewis amerikai író 
Babbitt című regényében a XX. század eleji Amerikának állít görbe 
tükröt Zenith nem létező városával. Mindenképpen kiemelendő 
még a szerzők impozáns névsorából Mihail Solohov, az orosz 
irodalom óriása, a szintén amerikai Saul Bellow, valamint a dél-
afrikai írónő és politikai aktivista, Nadine Gordimer. 
          A sorozat a mai egy nyaras slágerkönyvek divatjával dacolva 
örökérvényűségre törekszik. Kötetei évtizedek múlva is fontosak 
lesznek, hiszen generációkon átívelő tudást és múlhatatlan emberi 
értékeket közvetítenek. 



történetét. Dolgozom rajta szorgalmasan, és a gyakori, néha leküzdhetetlennek látszó nehézségek 

nem fognak eltántorítani.» (a Szerző) 

 

SINGER ISAAC BASHEVIS. 

A SÁTÁN GORAJBAN: Regény. - Debrecen: Kinizsi nyomda,2010. – 

248 old. 

Isaac Bashevis Singer regénye egy lengyelországi zsidó település, Goraj 

lakóinak életéből mutat be egy különleges fejezetet. 

 

 

 

BÖLL HENRICH. 

KATHARINA BLUM ELVESZETT TISZTESSÉGE: két kisregény. - 

Debrecen: Kinizsi nyomda,2010. – 266 old. 

A kötetben két kisregényt olvashatunk: -Katharina Blum elveszett tisztessége 

Kitalált alakok és események szerepelnek a történetben - szögezi le Böll 

könyve elején. Azonban hamar feltűnnek az "elkerülhetetlen hasonlóságok" a 

valósággal. A könyv 1972-es megjelenése óta ha lehet, témája még 

aktuálisabbá vált. Miként ferdíti el a sajtó a valóságot? Hogyan manipulálja a 

közvéleményt? Megéri-e egy néhány napig vagy hétig érdekfeszítő hír 

felröppentése, hogy életek menjenek tönkre miatta? 

Katharina Blum, az egyszerű, csendes életét élő nő egyik napról a másikra szereplővé válik a 

médiában. Miután a sosem kívánt figyelem középpontjába kerül, kétségbeesetten próbálja 

megvédeni, tisztázni magát. Egyszemélyes harca végül meglepő tetthez vezet. 

 

-A hagyaték 

A hagyaték cselekménye a II. világháború alatt játszódik részint Franciaországban, részint az 

orosz hadszíntéren. Ehhez társul keretként a háború utáni Németország, ahol Böll hőse kénytelen 

azzal szembesülni, hogy sokan az egykori bűnösök közül szabadlábon vannak. Semmilyen 

megtorlás, büntetés nem sújtja őket, helyette ismét vezető szerephez jutottak - megbánásnak, 

lelkiismeret-furdalásnak pedig látszólag nyoma sincs bennük... 

 

YEATS WILLIAM BUTLER. 

VÖRÖS HANRAHAN LEGENDÁJA: Történetek és versek a kelta 

homályból. - Debrecen: Kinizsi nyomda,2010. – 265 old. 

 

A Vörös Hanrahan meséi önálló invenciójú Yeats-mű, lírai próza, egyetemes 

szépségű mese, a költő alteregójának örök szomorúságú históriája, tele 

mágikus kelta szimbólumokkal, kártya-misztikával és Janus-arcú tündér-

boszorkányokkal. A mű felidézi Yeats költészetének csodás hangját, saját 

szavaival "az ős-báj bánatát". 

A kelta homály a Nobel-díjas Yeats korai, prózai műve (1893). "Egyszerre 

krónika és önéletrajz" - ahogy a híres irodalomtörténész, Kathleen Raine mondja róla. Mintegy 

költői néprajz, mondhatnók, a két műfaj között lebeg. A költő, miközben folklór-körútra indul, a 

saját, kialakulóban lévő költészetéhez keresi az ír forrást. A "kelta homály" később 



korszakmegjelölő fogalommá lett Írországban. Yeats és néhány társa mítoszban, költészetben és 

politikában "kitalálta" Írországot. 

A kötet költői keretbe foglalják az elsősorban poéta szerző gyönyörű versei, melyekben az ír 

tájakat, mítoszokat idézi meg. Varázslatos világba repíti el ez az irodalmi klasszikus olvasóit, és 

külön kihangsúlyozandó, hogy teljességében most kerül először a hazai közönség kezébe. 

 

PIRANDELLO LUIGI.  

A KITASZITOTT: Regény. - Debrecen: Kinizsi nyomda,2010. – 249 old. 

A regény főhőse egy asszony, aki hű férjéhez, ennek ellenére mindenki úgy 

tartja róla, csalja a férfit. Azonban amikor valóban szeretője lesz, majd 

sorozatosan kalandokba bonyolódik, érdekes módon megváltozik a kívülállók 

vélekedése: példás erkölcsű feleségként kezdik emlegetni. E különös, fonák 

helyzet, a társadalom visszásságai, az értékek felcserélődése adja a központi 

témát a keserédes történethez. 

 

 

 

ASTURIAS MIGUEL ÁNGEL. 

AZ A FÉLVÉR NŐSZEMÉLY: Regény. - Debrecen: Kinizsi 

nyomda,2010. – 344 old. 

 

Mágia, boszorkányság, szürreális elemek, erotika és álmok keverednek e 

regényben. És egy gyakorta felbukkanó motívum: paktum az ördöggel. 

Főhőse mindent elkövet annak érdekében, hogy hatalmasabb legyen a 

természet erőinél. Még attól sem riad vissza, hogy lemondjon szeretett 

feleségéről. Cserébe egy mulatt nőt kap, aki mellett azonban ismét csapdába 

esik, a testiség, a vágy rabjává lesz. 

Celestino Yumí hihetetlen, misztikus események sodrásába kerül. És bár egy pillanatra úgy 

tűnik, visszatérhet asszonyához, s meglelheti a vágyott nyugalmat, rá kell döbbennie, nem 

szabadulhat meg olyan könnyen a félvér nőszemélytől... 

 

Minden érdeklődő olvasóinkat várjuk a Nagyszőlősi Járási Könyvtár  magyar 

részlegén. Itt bemutattuk  az első 8 Nobel – dijas  kötetet, és a továbbiakban 

folytassuk a többi megjelent kötetekkel. 

 
Габріелла Меланчук, 

бібліотекар сектору угорської літератури Виноградівської публічної бібліотеки 


