
Kedves Könyvbarátok! 

Valószínűleg sokan ismeritek Kepes Andrást, aki különböző tv csatornák részére 

kulturális programokat és dokumentumfilmeket készített Magyarországon, 

valamint a világ több mint 40 országában.  

Ezekben a produkciókban számos témát ismertetett meg, ideértve az őslakos 

emberek életét az Andokban, a kanadai Sziklás-hegységben, az Amazonas 

esőerdőkben és Ázsia sivatagjaiban, filmezett Afrika kulturális kisebbségeinek 

együttéléséről, de forgatott a kínai kultúráról, Kuvait és Japán, a tibeti kultúráról. 

Jó ismerője az amerikai mozi és latin-amerikai irodalomnak.  

Érdekes emberekkel találkozott, és készített róluk filmet, beszélt velük. 

Woody Allen, Lindsey Anderson, Peter Brook, Federico Fellini, Elia Kazan, Gina 

Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Jean Marais, Yves Montand, Fernando Rey, 

Martin Scorsese, Donald Sutherland, Billy Wilder; zenészek: Dave Brubeck, 

Donovan, Steve Reich; írók: Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Gabriel García 

Márquez, Octavio Paz, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa; képzőművészek: André 

Kertész, Antoni Tapies, Alexandre Trauner és még a Dalai Láma.  

Külföldi előadóként, majd később film- és médiatudományi professzorként számos 

egyetemen tanított.  

2008-tól a Budapesti Metropolitan Egyetem film és média professzora.  

2010-2014 között az egyetem Kommunikációs és Művészeti Karának dékánja volt.  

2008 óta karrierje fő hangsúlya az írás.  

Könyvei közül sikeres a Tövispuszta, a Világkép. 

A 2019 szeptember 24.-én négy órakor az I. kerület Krisztina Körút 87. Márai 

Sándor Könyvtárban a könyvklub témája az Istenek és Emberek c. könyve, 

Ez a regény egy parabolahárom házaspárról szól, akik három világnézetet 

képviselnek: az egyik pár a régi, a másik a feltörekvő, új hatalom képviselője – az ő 

párbeszédük világítanak rá a leghatásosabban arra, milyen változások 

tapasztalhatók Kepes András szerint az elmúlt néhány évtizedben. A harmadik 

házaspár tagjai egyszerű emberek – ők nem vesztették még el a kapcsolatot a 

természettel, az eszményi értékekkel. Szinte pártra pontosan beazonosíthatók a 

szereplők, és ehhez még homályos utalásokra sincs szükség: a beszélgetésekben 



előkerülnek olyan aktualitások is, mint a migráció, vagy épp az álhírek és a 

propaganda. 

El kell gondolkodnunk magunkról, hová tartozunk, milyen értékeket vallunk, a 

válság, a lavina, hogy sodorhat el mindent, és mit tehetünk az életünk értékessé 

válásáért, a megmenekülésért. 

Aki olvasta azért, aki nem, azért, hogy találkozzon az íróval, és ezután kapjon 

kedvet Kepes könyveihez, jöjjön, szeretettel várjuk. 

Talyigás Katalin 

 

A sztori során a világnézeti kérdések 

mellett a szereplők emberi 

gyengeségei, érzései, elfojtott vágyai 

is előtörnek. Ezek érdekes ízt adnak a 

regénynek, de valójában igazi 

meglepetések, vagy fordulatok 

nincsenek az Istenek és emberekben. 

Ez a regény ugyanis nem azért 

íródott, hogy egy cselekményt 

meséljen el: inkább egyfajta 

keresztmetszetet kíván adni arról, 

Kepes András szerint milyen világban 

élünk. 

Álláspontja, véleménye az első 

lapoktól kezdve egyértelmű. – ettől 

válik néha szájbarágóssá –, viszont 

fogalmazásmódja, mesélőkedve miatt 

a regény egy percig sem unalmas. 

Kepes mintha nemcsak az egykori 

eszmék és értékek, hanem az 

eltűnőben lévő formák mellett is 

kiállna. Ahogy a Desszert is kuriózum 

volt annak idején megfontolt 

tempójával, letisztultságával, úgy 

ehhez a könyvhöz hasonlót is alig 

találunk már a könyvesboltokban.  
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