
 

 

 

 

 

 

Francis Scott Fitzgerald 

(1896-1940) 

A nagy Gatsby 

F. S. Fitzgerald a 20. sz. legjelesebb modernista regény- és novellaírója.  Műveinek fő 

témái: törekvés, szerelem, veszteség, az élet elkerülhetetlen változásai. Naturalista stílusa 

világos, színes, szellemes. Legismertebb  műve az életrajzi elemeket is tartalmazó A nagy 

Gatsby (1925), melyet mesterműként tart számon az irodalomtörténet.  

Nyár elején olvastam a kisregényt; a belőle készült hollywoodi szuperprodukció 

reklámja keltette fel az érdeklődésemet iránta.  Ősszel láttam csak a filmet, így újra aktuálissá 

vált számomra a könyv is. 

A ’20-as évek („dzsesszkorszak”) Amerikájában vagyunk.  A regény narrátora, Nick 

Carraway, az egyetemen frissen végzett bróker New York külvárosának egy kis házába 

költözik. Szomszédjában Jay Gatsby hatalmas luxuspalotája áll. Az öböl másik partján, velük 

szemközt Nick gazdag arisztokrata unokatestvére, Daisy lakik kislányával és férjével, a 

csélcsap Tom Buchanan-nel. Gatsby palotája nem véletlenül épült pont arra a helyre: az 

újgazdag Gatsby imponálni akar a szemben lakó Daisy-nek, aki fiatalkori szerelme és ideálja. 

Daisy nem tudja, ki a szemben lakó úriember, aki pazar estélyek, bálok rendezésével próbálja 

a kíváncsiságát felkelteni, és magához vonzani őt. Gatsby egy idő után Nick-et kéri fel a 

kettejük közti találkozó megszervezésére, aholis szerelmet vall Daisy-nek felajánlva magát és 

vagyonát is a nőnek. Daisy-ben fellángolnak a régi érzelmek, feledve Tom-ot. Persze ez 

utóbbit nem kell félteni: szeretőket tart, felesége előtt egyáltalán nem titkolva „eseteit”. 

A szerelmi háromszögben dúló, olykor egyenesen túltengő érzelmek mellett 

megismerjük Gatsby származását s kétes múltját, mely ellentéte vetélytársa, Tom makulátlan 

arisztokrata (elő)életének. Erkölcsileg azonban felette áll, még ha elbukik is a regény végén. 

Ajánlom a könyvet mindenkinek, és kérem, nézzék meg a Baz Luhrman által 2013-

ban rendezett filmet is (Gatsby - Leonardo DiCaprio, Nick – Tobey Maguire, Daisy – Carey 

Mulligan). Nekem nagy élmény volt: remek színészek, pazar látvány, jó zenék; egy letűnt 

korszak olykor szürreális képi világa elevenedik meg a képkockákon.  

Könyvtárunkban Fitzgerald számos regénye megtalálható, jó szórakozást kíván azokhoz is:  
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