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ÚJ KÖNYVEK 

Választás előtt 
 
 

Magyarországon 2014. április 6-án tartottak, 1990 óta hetedik alkalommal, országgyűlési választást. Nem véleletlen, hogy a 
választási kampányban olyan könyveket is megjelentettek kiadók, amelyek a választási kampányban segíthették a 
választópolgárok tájékozódását, vagy befolyásolták az emberek véleményét. Meglátásunk szerint a következő két könyv 
olyannyira tanulságos, hogy túl a választáson is megérdemlik az olvasóközönség figyelmét. A két könyv adatai mellett 
közöljük a fülszövegeket is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Szalai Vivien 

Cím: Zuschlag János: Pártházból börtönbe 

Kiadó: Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest 

Megjelenési év: 2014. 

Nyelv: magyar 

Terjedelem: 220 oldal 

ISBN: 978-963-85708-3-3 

 
 
Ez a könyv, kedves olvasó, a „Zuschlag-ügy”, a cserbenhagyásom igaz tórténete.  
 

... Igen, hazudtam. Hazudtam, amikor azt mondtam, nincs Zuschlag-ügy. Nagyon is volt, de ez nem csak Zuschlag-ügy. Mert 
nem csak én voltam benne, nem csak én hoztam dóntéseket. Csupán végrehajtó voltam. 
 
       Zuschlag János 
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Szerző: Wiedermann Helga 

Cím: SAKK ÉS PÓKER — Krónika a magyar gazdasági 
szabadságharc győztes csatáiról 

Kiadó: Kairosz Kiadó, Budapest 

Megjelenési év: 2014. 

Nyelv: magyar 

Terjedelem: 360 oldal 

ISBN: 978 963 662 676 1 

 

A Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió már két éve játszotta a szimultán sakkot Magyarországgal, amikor 2010 
júniusában a magyar oldalon új játékosok ültek a tábla mellé. A parti ezen az oldalon már nagyon matt közeli helyzetet 
mutatott. 

A magas államadósság, a zsugorodó gazdaság, a munkanélküliek és a lakossági devizaadósok százezrei miatt 
Magyarország a csőd szélén táncolt. Azonnali váltásra volt szükség a magyar gazdaságpolitikában és a nemzetközi 
szervezetekkel folytatott sakkjátszmában is. A második Orbán-kormány az asztalhoz felkészülten, részletesen kidolgozott tervvel 

érkezett. Tisztában volt azzal, hogy a parti állását megfordítani csak hosszú távú stratégia mentén meghúzott lépések 
sorozatával lesz képes. Ennek első eleme nem lehetett más, minthogy az IMF-gyámságot egy pénzügyi védőhálóra cseréljük fel. 
A sakktábla velünk szemközti oldalán helyet foglaló tárgyalópartnereink ezzel szöges ellentétben lévő taktikában gondolkoztak: 
minél nehezebb helyzetbe kerül Magyarország, annál könnyebben adja majd be Orbán Viktor a derekát egy újabb, a gazdasági 
önrendelkezésünket korlátozó hitelszerződés megkötésére. Ez a logika a sakkjáték logikája.  

Van azonban a sakkon kívül más stratégián alapuló játék is. Ez a póker. Itt nem csupán ésszerű és logikus lépések vannak, 

hanem első pillanatra ésszerűtlennek és logikátlannak tűnőek is előfordulnak. A pókerben a jó stratégiaválasztás meghatározó 
eleme a játékos egyénisége. Az nyer, aki a játékostársakkal szemben ülve megérzi, hogy mikor kell a tétet emelni és mikor 
érdemes inkább passzt mondani. Míg a sakkban végül is minden átlátható és a játék a táblán zajlik, addig a pókerben senki 
nem nyer, aki a lefordított lapok számbavételénél nem a hetedik érzékére támaszk odik. 

Amikor az IMF és az Európai Unió vezetői világossá tették, hogy egy Magyarországnak kedvező kölcsönszerződést nem 
hajlandóak ajánlani a kormánynak, akkor kényszerültünk arra, hogy a velük folytatott sakkjátszmába időnként a póker 

eszközeit is bevessük. 
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Wiedermann Helga közgazdász diplomáját 1984-ben kapta Budapesten. Szakmai karrierjét a gazdasági médiában kezdte, 
amihez 1986-ban gazdaságpolitikai újságírói képesítést is szerzett. E minőségében a Duna Televízió és a Hír TV gazdasági 
szerkesztőségeit több évig vezette, elsősorban gazdasági témájú magazinműsorokat készített.  

Matolcsy Györggyel először 1990-ben. az Antall-kormány korai időszakában dolgozott együtt. Az első Orbán -kormány 
idején, 2000-2002 között Matolcsy György, akkori gazdasági miniszter személyi titkára volt. majd 2010-től Matolcsy György 

munkáját mint a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri kabinetfőnöke segítette.  

Két fiú édesanyja. 
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Saáry Katalin Júlia : Kukucska Ferenc novelláskötete elé… 
 
 

Ki miért ír? Van, aki az utak miatt, amin mennie, járnia, haladnia kell… Ami csak az övé, ami csak a sajátja, senki másé, a 
saját útja. Na és a hangok miatt, amit hall, a gondolatok, ötletek kivetülése, amik a lelkéből szakadnak fel, amik belőle, tő le 
jönnek. 

Kukucska Ferencnek megvan a saját útja. Néha göröngyös, néha hepehupás, de az Övé!  Ő - írásai ezt mutatják - színes 

férfilélek, akinek van képzelőereje, van egyéni hangvétele, van stílusa, vannak történetei, amiket ebben a kötetben közread. 
Mindez a képzelet szülötte, vagy megélt? Ki tudja? Egyébként lényegtelen. 

A novella különleges műfaj: néha rövid, néha hosszabb lélegzetű mű. Van eleje, közepe és vége. Van témája, amit kibont, 
csavar rajta egyet és befejez. Aztán van mondanivalója, ami nélkül nem létezik. Novellát írni nem könnyű. Neki  ez is megy!  

A „Nem felejtek” regénye után, most az összegyűjtött, évek sodrásában leírt novelláit tarthatja kezében a tisztelt olvasó.  

A témái változatosak, egy az, ami közös bennük: a nő-férfi kapcsolat megunhatatlan, törékeny, színes forgatagának 

közreadása. 

További minden jót kívánva, barátsággal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Kukucska Ferenc 

Cím: Engem szerettek a nők 

Kiadó: szerző magánkiadása 

Megjelenési év: 2013. 

Nyelv: magyar 

Terjedelem: 185 oldal 

ISBN: 978-963-08-7884-5 

 

 

New Books 
 

In this column we present two books that were published in March 2014, prior to the parliamentary elections in Hungary, 
held on 6 April 2014, and Katalin Júlia Saáry provides a brief review of the latest volume of short-stories by Ferenc Kukucska, 
entitled ’Women Loved Me”. 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


