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Vannak könyvek, amelyekbe még a Könyvesboltban belelapoz az ember lánya, majd elkezdi olvasni és csak utána dönti el, 

hogy megveszi, mert nem tudja letenni! 

Kukucska Ferenc könyve, a „Nem felejtek!” valahol közelíti a fent leírtakat. A hátsó borító megadja a tematikus besorolást, 

a könyv akció-krimi. Én még hozzátenném: napjainkban játszódó… 

Mivel ismerem a kisebb lélegzetű írásait is - köztük a még meg nem jelenteket is - könnyű kijelentenem, hogy ez a könyve 

nem a véletlen műve. Régóta váratott magára, valahol már készülődött, a számtalan novellák után, és szinte tárt karokkal várt a 

megírásra és a kiadásra. 

A történet napjainkban játszódik, hús-vér emberekről szól, egy szerelmi háromszöggel indít. Bár, az első oldal sejtetni 

engedi a tényt, talán nem is egy szerelmi történetet olvasunk, nem ilyen regényt tart az olvasó a kezébe. Változik a terep, itt 

nem a szokványos női-férfi kapcsolat bontakozik ki, itt másról, többről van szó… Ez nem csak Réthy Gábor gyártómérnökről 

és feleségéről, Katiról, valamint a „harmadikról”, a szerelmi háromszög csúcsáról, dr. Kemenes Zsuzsanna Márta 

pszichológusról szól. A cselekmény több szálon fut, a bűn, a múltba leledzik, de a leszámolás helye a jelen. Mindezt 

bravúrosan oldja meg, olvasmányosan ír és használja a Tőle megszokott többszörös „csavart”, ami elmaradhatatlan ismérve 

minden kisebb lélegzetű írásainak is! A jellemek pontosan megrajzoltak, a stílusa a tőle megszokott, a mondatok szépen sorban 

logikusan követik egymást, olvasmányos, izgalmas anyag a műfaj kedvelőinek. 

 

SAÁRY, Katalin Júlia: Ferenc Kukucska’s “I don’t forget!” 
 

In this book review, Ms. Saáry briefly presents Ferenc Kukucska’s recently published first novel, entitled ’I don’t forget!’ 
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