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KÖNYVAJÁNLÓ 

Farkas Flórián : Kukucska Ferenc könyveinek margójára 
 

 

Kukucska Ferenc írásait néhány éve élvezhetjük a Mikes International hasábjain. Eddig a következő 

elbeszélések, illetve rövid drámák jelentek meg: A tisztás, Angyal a Doberdón, Dublin, Pofon, Sziget, 
A Találkozások utcája, A hírdetőoszlop, Kaktusz, Engem szerettek a nők, A dolgozószoba, A habok zúgása.  A 
2013-as év folyamán írásai hagyományos könyv formájában is megjelentek, elsőként egy elbeszélésgyűjteményben, 
amelynek címe egyik elbeszélésének címe is: Engem szerettek a nők (2013. ISBN 978-963-08-7884-5). 

Ebben a kötetben számos elbeszélés található, a Mikes 
International-ben megjelentek közül a következőek: Sziget, 
A Találkozások utcája, A hírdetőoszlop, Kaktusz, Engem szerettek a 
nők, A dolgozószoba, A habok zúgása. 

Annak ellenére, hogy az elbeszélésgyűjtemény számos írását már 
ismertem a Mikes International-ből, nagyon kellemes érzés volt a 

kötetet kézbe venni és végigolvasni. Az ismert elbeszélések 
újraolvasása egyrészt ismételten kellemes irodalmi élményt jelentettek, 
másrészt az újakkal kiegészítve egy teljesebb képet nyújtottak a szerző 
lelki- és élményvilágáról, stílusáról, írói etoszáról. 

A kötet formátuma már eleve nagyon kellemes, pont akkora, hogy a 
mellényzsebben is elfér, nem nehéz akár az ágyban is kézben tartani, 
így hasonlóan Örkény egyperceseihez, bárhol kényelmesen olvasható. 
Az elbeszélések stílusa, felépítése egy olyan írót takar, akiben az írói 
véna természetes módon van jelen. Az írás tudományát lehet bizonyos 
fokig tanulni, csiszolni, de akinél ez kizárólag intellektuális 

ujjgyakorlat, annak írói termése mesterséges, felszínes, unalmas. 
Kukucska Ferenc elbeszéléseire szerencsére ez egyáltalán nem 
érvényes. Írásai egy természetes módon érett író szellemi termékei, aki 
többek között tudja, érzi, hogy az irodalomnak szórakoztatónak is kell 
lennie. S ezek az elbeszélések nagyszerűen tükrözik ezt. Kukucska 
Ferenc írásaiban elsősorban a férfi-nő viszonyt dolgozza fel, mély 
humanizmussal, sok-sok humorral és a végén szinte midig egy váratlan 

csattanóval. Egyszóval remek, finom irodalom, amelynek olvasása során az olvasó minden egyes pillanatot át tud 
érezni és élvezni. A végén csak egy hiányérzéke támad: bárcsak ne lenne még vége, bárcsak vastagabb lenne a 
kötet. Szerencsénkre a szerző újabb írásokat küldött a Mikes International számára, amelyeket a jövőben 
folyamatosan publikálunk majd. 

 

2013-ban szerzőnk egy másik hagyományosan kiadott kötettel is a porondra lépett, ezúttal egy regény 
formájában, amelynek címe Nem felejtek! (2013. ISBN 978-963-08-7314-7). Erre a kötetre midnaz igaz, amit az 
előző kötet kapcsán elmondtam, csak hatványozottan. Ebben a műben Kukucska Ferenc bizonyítja, hogy nemcsak 
az elbeszélés mestere, a két műfaj ugyanis nagyon különbözik egymástól, a regény nem egyszerűen egy hosszabb 
elbeszélés. A kötetet szó szerint nem tudtam letenni, hajnali háromig olvastam. Remek krími, vagy ahogyan 
manapság mondjuk thriller. S ráadásul a műfaj legjobb hagyományait illetően. Jó történet, remek felépítés, hiteles 
szereplők és amint illik csattanós végkifejlet. Teljesen autentikus, magas irodalmi színvonalat megütő magyar 
thriller. 
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A regény legfőképpen emlékeztetett J. K. Rowling, a Harry Potter 
szerzőjének két krimijére, amelyeket Robert Galbraith írói álnév alat 
írt. Az első, 2013 áprilisában jelent meg, The Cuckoo´s Calling 
(A kakukk hívása) címmel, s csak később az év során derült ki, hogy az 
igazi szerző J. K. Rowling. A folytatás 2014 késő őszén jelent meg The 
Silkworm (A selyemlepke) címmel. A dátumokból is látszik, hogy 

Kukucska Ferenc könyve hamarabb jelent meg, tehát nem ő merített 
Robert Galbraith, vagyis J. K. Rowling műveiből. Lehet, hogy a Harry 
Potter szerzője tud magyarul és titokban Kukucska Ferenc könyveit 
olvassa? 

Szilárd meggyőződésem, hogy ha a regényből film forgatókönyv 
készülne, s abból film, az egy remek magyar krimi lenne. Addig is 
amíg ez megtörténik olvassuk nagy élvezettel a regényt magát. Megéri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKAS, Flórián: On Ferenc Kukucska´s Published Books 

 

In this book review the author takes under the loop the two published books of Ferenc Kukucska. The first one is a 
collection of short stories and the other is a thriller. 
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