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AA  hhaarrmmiinnccaaddiikk  kköötteett  ttáájjáánn AA  ssppaannyyooll  ggrróóffnnõõ

ccssúúccssppoonnttnnaakk ttûûnniikk  íírróóii  mmuunnkkáássssáággáábbaann.. AA

ttöörrttéénneett  ppöörröögg,,  mmiinntt  aa  ffiillmm,,  aa  kköönnyyvv  mmééggiiss  iinn--

kkáábbbb  aa  kkllaasssszziikkuuss  nnaaggyyrreeggéénnyy  kköövveetteellmméénnyyeeii--

hheezz  llááttsszziikk  iiggaazzooddnnii..  SSzzóóvvaall  mmii  eezz??  TTöörrttéénneellmmii

rreeggéénnyy  vvaaggyy  rroommaannttiikkuuss  sszzóórraakkoozzttaattóó  iirrooddaa--

lloomm??  HHaa  mmiinnddkkeettttõõ,,  aakkkkoorr  mmiiéérrtt  vvaann  aazz  oollvvaassóó--

nnaakk  oollyyaann  éérrzzééssee,,  hhooggyy  BBeennkkõõ  LLáásszzllóó  mmoosstt  nnaa--

ggyyoobbbbaatt  mmaarrkkoolltt,,  ss  ttaalláánn  ttööbbbbeett  iiss  ffooggootttt,,  mmiinntt

aakkáárr  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúúss  aannggoollsszzáásszz  ssiikkeerr--

sszzeerrzzõõkk??

Az eddig megjelent regényeim között is volt né-

hány, amelyik valós eseményekre, tényleges

emberi sorsokra épült. Ez A Spanyol grófnõre is

igaz. Eredetileg háborús-romantikus regényben

gondolkodtam, de néhány fejezet formába önté-

se után eldöntöttem, hogy történelmi regény lesz belõle. A romanti-

kus vonulat tehát benne van, de jelentõsen átszínezik a valós ese-

mények és azok embertelensége. Tudatosan nagyot markoltam, és

igyekeznem kellett, hogy a lehetõ legtöbbet mutassak meg mind a

korszak történelmébõl, mind pedig egy kivételes jellem formálódásá-

ból. Végül, remélem, sikerült kibogoznom egy jó irányú, mégis ijesz-

tõ mérvû jellembeli átalakulás szövevényeit.

AAkkii  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúú  uuttáánn  sszzüülleetteetttt,,  tteehháátt  aa  ssppaannyyooll  ppoollggáárr--

hháábboorrúútt,,  aa  vviilláágghháábboorrúú  oollaasszz  ffrroonnttjjáátt  iiss  ttöörrttéénneelleemmkkéénntt  ééss  nneemm  sszzee--

mmééllyyeess  ééllmméénnyykkéénntt  ééllttee  mmeegg,,  aannnnaakk  nneemm  lleehheett  kköönnnnyyûû  bbeelleevváággnnii

eeggyy  iillyyeenn  nnaaggyyoonn  kkoommpplleexx  ééss  uuggyyaannaakkkkoorr  nnaaggyyoonn  sszzeemmééllyyeess sszzttoo--

rriibbaa..  ÖÖnn  mmééggiiss  kkééppeess  hhiitteelleesssséé  tteennnnii  eeggyy  iillyyeenn  mmaajjddnneemm  hhoollllyywwoooo--

ddii  ttöörrttéénneetteett......  LLeehheett,,  hhooggyy  aa  ggrróóffnnõõ  ttöörrttéénneettee  iiss  iiggaazz  ttöörrttéénneett??

Igen, a történet fõ vonalaiban igaz, de meg nem élt történelmi ese-

ményekrõl ettõl még nem könnyebb hitelesen írni, ha a szerzõ –

mellõzve minden politikai elfogultságot! – nem ássa bele magát tu-

datosan és higgadtan a korabeli tudósításokba. Kívülállóként igye-

keztem átlátni, értékelni a történteket, minél több árnyalatot felvonul-

tatva. Belefogni egy ilyen történetbe elsõsorban a szerzõ eltökéltsé-

gétõl függ. A valóság pedig képes minden írói fantáziát, filmrende-

zõi elképzelést felülírni. Ugyanakkor a regény mûfaji jellemzõit és az

olvasói igényeket nem feledve igyekeztem a fõ célra, a címszereplõ

személyiségének gyökeres megváltozására összpontosítani. Igen,

találkoztam is a spanyol hölggyel és azt sem titkolom, hogy ez a

sztori a munka során egyre inkább személyes ügyemmé vált. 

LLeehheett  mméégg  úújjaatt  mmoonnddaannii  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúúrróóll??

A nagy történelmi eseményekrõl talán már nem sokat, viszont a túl-

élõkrõl annál többet. Ebben a regényben helyet kapott az egy olda-

lon belüli jó és rossz: a gyilkos náci tiszthelyettes és a borzalmakba

belekényszerített egyszerû német katona, az olasz fasiszta párt kor-

rupt és sikkasztó vezetõi mellett az életveszélyt

is vállaló doktor, az ellenálló, szóval a tisztessé-

ges olasz ember. Az olvasónak éreznie kell,

hogy soha, semmivel összefüggésben nem le-

het egyoldalúan dönteni, senki felett nem sza-

bad megfontolás nélkül pálcát törni. A háború

harci cselekményeit ezerszer is leírták, de soha

nem mindegy, hogyan: az egysíkú, elfogult törté-

nelemszemlélet mindig bajt okoz.

AA  hháábboorrúú  eelleejjéénn  EElleennaa  ggrróóffnnõõ  vvééggtteelleenn  bbiizzaa--

lloommmmaall  mmûûkkööddiikk  eeggyyüütttt  aa  ffaassiisszzttaa  ttiittkkoosssszzoollggáá--

llaattookkkkaall,,  aazzttáánn  mmééggiiss  zzssiiddóó  ggyyeerrmmeekkeekkeett  rreejjttee--

ggeett  aa  vviilllláájjáábbaann  ééss  eeggyyüüttttmmûûkkööddiikk  aazz  oollaasszz  eell--

lleennáálllláássssaall  iiss..  EEzzeekk  ccssaakk  iizzggaallmmaass  ccsseelleekkmméénnyy--

ffoorrdduullaattookk,,  vvaaggyy  vvaann  eennnneekk  aa  ttöörrttéénneettnneekk  üüzzee--

nneettee  iiss  aa  mmaaii  mmaaggyyaarr  oollvvaassóó  sszzáámmáárraa  iiss??

Vettem a bátorságot, hogy a tisztelt olvasó lelkét szándékkal felbor-

zoljam. Elena grófnõ kezdetben a végtelen naivitás szobra, aki ké-

sõbb felismeri a helyét, és attól kezdve a lelkiismerete diktál. Õ a fa-

sizmus és a nácizmus ideológiájáról szinte semmit nem tud, mégis

egymás után lépi át saját korlátait és emelkedik egyre magasabb er-

kölcsi szintre. Ez akár utalásnak is vehetõ arra, hogy a mai gondol-

kodásból – e tekintetben a magyar ember sem kivétel! – lassanként

kiveszni látszik az önzetlen, veszélyekkel dacoló, altruista magatar-

tás, és az ehhez társuló felelõsségvállalás, mely túlnõ az ideológián.

Elena grófnõ nem volt hõsi alkat, és sosem akart azzá lenni. Pusztán

felismert olyan emberiességi követelményeket, amelyektõl a több-

ség félelembõl, gyávaságból vagy nemtörõdömségbõl elfordult. 

HHooggyyaann  vviisszzoonnyyuull  BBeennkkõõ  LLáásszzllóó  aa  kkllaasssszziikkuuss  nnõõaallaakkookkhhoozz,,  aazzookk

íírróóiihhoozz,,  EElleennaa  ggrróóffnnõõhhöözz,,  aa  nnõõii  lléélleekkhheezz  áállttaalláábbaann??  MMeerrnnéé  aazztt

mmoonnddaannii  GGuussttaavvee  FFllaauubbeerrtt  uuttáánn  sszzaabbaaddoonn,,  hhooggyy  „„EElleennaa  ggrróóffnnõõ  éénn

vvaaggyyookk””??

A nõi lélek iránti érdeklõdésem fontos eleme volt ennek a munkám-

nak. A klasszikus nõalakokon a ma embere hajlamos mosolyogni,

csakhogy a klasszikus értékek büntetlenül nem hajíthatók félre. A

beleérzõ képesség terén a nõk felülmúlhatatlanok, a lelkük rendkívül

fogékony. Az életet mindennél fontosabbnak és védendõbbnek tart-

ják, míg egy férfi hamarabb hajlandó annak feláldozására és köny-

nyebben túlteszi magát a következményeken. A nõi lélek hatalmas

mélységeket és magasságokat érhet el. És noha szerkezete túlságo-

san is összetett a teljes megértéshez, fontos, hogy megértsük belõle

azt, amit lehet. Ezt a regényt azonban mindkét nemnek õszintén és

szívbõl ajánlom. Flaubert után szabadon talán így fogalmaznék:

„Elena grófnõ nem én vagyok, bár kicsit én is lehetnék” –, de kiegé-

szíteném azzal, hogy õ ott lakik mindegyikünkben, hiába igyekszünk

titkolni.
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Egy átalakulás szövevényei



Cambridge English Proficiency Masterclass

A megújuló 2013-as vizsgához igazították a népszerû tankönyvet. Újdon-
ságként belekerült szöveganalízis, vizsga stratégiai útmutató, még több hal-
lás utáni szövegértés és szókincs bõvítõ gyakorlat, George Yule pedig nyelv-
tani összefoglalót írt hozzá. A könyv a hozzákapott kóddal online hozzáfé-
rést biztosít több mint 150 gyakorlathoz, úgymint készségfejlesztés, vizsga-
rutin, szókincs- és nyelvtani ellenõrzés. Ráadásként az Oxford Advanced
Learner's Dictionary nyolcadik, online verziója is elérhetõ vele. A kötetet jól
bevált nyelvkönyvek szerzõi jegyzik: Kathy Gude, Michael Duckworth és
Louis Rogers. Az MP3 file-ok és a hanganyag átírása letölthetõ az
internetrõl. A könyvhöz megvehetõ a Class Cd is.

Business Essentials B1
Az kiadvány a munkahelyi kommunikáció 6 kulcsfontosságú területére összpontosít, világos, lényeg-
re törõ formában. Ezek: telefon és e-mail, vendégek és látogatók, prezentációk, táblázatok és grafiko-
nok, üzleti levelezés, álláspályázat. Megtanít, hogyan hagyjunk telefonüzenetet, hogyan készítsünk
meghívót vagy ajánlatot, hogyan képviseljük cégünket, valamint hivatalos levelek és önéletrajzok írá-
sához ad segítséget. Üzleti környezetben fejleszti a beszéd- és íráskészséget, a hallás utáni szövegértést
és az írást. Külön van nyelvtani gyakorló rész, továbbá egy BEC gyakorló teszt, hogy a tanulók meg-
ismerkedhessenek a vizsgával. A tankönyvhöz DVD tartozik, amelyen video és MP3 file-ok találha-
tók. A tanári segédlet letölthetõ ingyenesen a kiadó honlapjáról.

English File 3Ed Elementary
Egyik legnépszerûbb közép- és nyelviskolai sorozat teljesen megújul. Könnyed,
humoros hangvétel jellemzi változatos feladattípusokkal, szórakoztató és sokszínû
leckékkel, rugalmas tananyaggal, és nagy mennyiségû kiegészítõvel. A nyelvtan, a
szókincs, a kiejtés és a készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló
alapot a magabiztos szóbeli nyelvhasználathoz. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a
tanultak rendszeres ismétlése. Minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise &
Check részt, amelybõl kiderül, hogy mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az
adott leckébõl. A könyv végén található a Grammar Bank,
mely leckénként két oldalas további gyakorlási lehetõséget
biztosít, és a Vocabulary Bank, mely a leckék témakörei
köré csoportosítja, képekkel, rajzokkal gazdagon
illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást.

A tankönyvhöz tartozó iTutor ellenõrzi, javítja a tanuló interaktív
gyakorlatait, és mobil eszközre optimalizált tartalomhoz ad hozzáférést.
A munkafüzethez tartozó iChecker révén minden leckéhez plusz tesztet
találhatnak a neten, linkeket, melyek további gyakorlatokhoz, játékokhoz
vezetik a tanulót.

Az Oxford University Press 
ajánlata:
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