
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. 

                                                                            /  folytatás / 

  BJÖRSON BJÖRNSTJERNE. ÁLMODÓ FALVAK: két kis regény. - 

Debrecen: Metropolis Media, 2011. – 281 old. 

 

A "Irodalmi Nobel-díjasok Könyvtára" sorozat e kötetében Björnstjerne 

Björnson: "Arne" és a "Synnöve Solbakken" című kisregényeit 

olvashatjuk. 

 

 

 

 DELEDDA GRAZIA. SZERELEMBŐL GYILKOLT. - Debrecen: 

Metropolis Media, 2011. – 250 old. 

 

"Elrendezte a helyszínt, akár egy megrögzött bűnöző; szépen nekilátott 

előkészíteni mindent, mire lejön a család. A lámpába olajat töltött, az 

elégett kanóc végét levágta, aztán beóvakodott a szobába, s először is 

megnézte, hogy a díványon eléggé szét van-e túrva az ágynemű, majd 

lehúzta áldozata arcáról a takarót, és hosszan figyelte. Az öregember 

arcán most is ott volt az a rettenetes vigyor, de a színe hamuszürke lett; szeme 

kissé nyitva volt, tekintete elködösült. A legszívesebben megrázta volna, hogy más 

helyzetet vegyen fel, de nem merte: legyőzhetetlen viszolygás fogta el, úgy érezte, 

ha megérinti, a holttesthez ragad a keze." (részlet a könyvből) 

 

 ÓE KENZABURÓ. FUTBALL – LÁZADÁS. - Debrecen: Metropolis 

Media, 2011. – 345 old. 

 

A regény egy tűz-víz testvérpár sorsán és egy szerelmi háromszögön 

keresztül mutatja be a hagyományos és a modern Japán életét, Japán 

másfél évszázados történelmét. 
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 REYMONT WLADYSLAW. NÉPITÉLET: elbeszélések. - 

Debrecen: Metropolis Media, 2011. – 345 old. 

 

A kötetben az alábbi elbeszélések találhatók: 

-Naplórészlet 

-Tomek Baran 

-A halál 

-Az árnyék 

-A szuka 

-Boldogság 

-Egy porosz iskolában 

-Egy szép napon 

-Népítélet 

-Harún al-Rasid a nép között. 

 

 GALSWORTHY JOHN. A SÖTÉT VIRÁG. - Debrecen: 

Metropolis Media, 2011. – 330 old. 

 

John Galsworthy 1913-as regénye az emberi élet talán 

leguniverzálisabb jelenségeit, a reménytelen szerelmet és a 

mindennapok mélyén megbúvó szenvedélyt dolgozza föl Mark 

Lennan férfivá érése kapcsán. A történet harminc éve alatt nyomon 

követhetjük, miként válik az aluliskolázott fiatalemberből oxfordi 

diák, majd látszólag boldog házasember. Ám a harmonikus felszín 

csupán illúzió, a mélyben sötét kétségek mardossák a férfi szívét, melyre feleségén 

kívül egy másik nő is igényt tart... 

 

 PINTER HAROLD. TÖRPÉK. - Debrecen: Metropolis 

Media, 2011. – 262 old. 

 

A regény a II. világháború utáni Londonban játszódik, s az 

események négy főszereplő (három férfi és egy nő) körül 

bonyolódnak. A főszereplők a legváltozatosabb kapcsolatokban 

állnak egymással, baráti és ellenséges érzelmek, szexuális vágyak és 

a féltékenység köti őket össze, de a sokféle érzelem és a látszólag 

sűrű szövésű kapcsolatháló sem segít: a szereplők alapvető érzése 

mégis a magány, létük pedig teljességgel céltalannak tetszik... 
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 MAURIAC FRANCOIS. AMI ELVESZETT. - Debrecen: 

Metropolis Media, 2011. – 242 old. 

 

Két házaspár titkokkal, emberi gyengeséggel és nyomorúsággal 

átszőtt élete vonul el az olvasó előtt. Mauriac hidegen, szinte 

kegyetlenül rajzolja meg azt a poklot, mely a mű "elveszettjei" 

számára már itt a földön könyörtelen valósággá vált... 

 

 

 LAGERLÖF SELMA. A CSÁSZÁR. - Debrecen: Metropolis 

Media, 2011. – 294 old. 

 

Selma Lagerlöf regénye nem sokkal az első világháború kitörése 

után, 1916-ban íródott. A szívfacsaró történet egy agyonhajszolt 

földmunkás, Jan hányatott sorsát és fokozatos szellemi leépülését 

mutatja be. A férfit későn született, túláradó szeretettel övezett, ám 

végül szerencsétlenül elzüllött lánya löki a kegyetlen 

kényszerképzetek markába... 

 

 LEWIS SINCLAIR. BABBITT I. - Debrecen: Metropolis 

Media, 2011. – 282 old. 

George Babbit tipikus kisvárosi figura Amerika egyik eldugott 

sarkában, Zenith-ben. A negyvenhat éves ingatlankereskedő életéből 

látszólag semmi sem hiányzik, a rohamtempóban modernizálódó 

társadalom összes vívmánya elérhető számára, egyvalamit kivéve: a 

boldogságot. Babbitt a teljesítménykényszer és az elégedetlenség 

kettős prése alatt nyög. Szorult helyzetéből először a fantázia világába 

menekül, majd a társadalmi konvenciók lerombolása felé tör, hogy 

ábrándjait megvalósíthassa. 

 

 LEWIS SINCLAIR. BABBITT II. - Debrecen: Metropolis 

Media, 2011. – 267 old. 

George Babbit tipikus kisvárosi figura Amerika egyik eldugott 

sarkában, Zenith-ben. A negyvenhat éves ingatlankereskedő életéből 

látszólag semmi sem hiányzik, a rohamtempóban modernizálódó 

társadalom összes vívmánya elérhető számára, egyvalamit kivéve: a 

boldogságot. 

 

Meláncsuk Gabriella, a Nagyszőlősi járási könyvtár könyvtárosa.  
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