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Cortneynek és Libbynek, 
akik minden áldott nap mosolyra fakasztanak



előszó a magyar kiadáshoz

A pénzügyi piacok nem ismerik a mindig és a soha szavakat. Ami 
az általános vélekedés szerint soha meg nem történhet, az nagy 
valószínűséggel előbb-utóbb bekövetkezik. Nem létezik olyan 
befektetési stratégia, amely mindig működne. A legtöbb, amiben 
befektetőként reménykedhetünk, hogy olyan módszerre lelünk, 
amelyik hosszú távon, az idő nagyobb részében kifizetődőnek bi-
zonyul számunkra.

A jelen kötetből – amelyből a fenti gondolatokat merítettem – 
azok profitálhatnak leginkább, akik hosszú távon kívánnak befek-
tetni és megtakarítani. Ildomosabb lett volna talán fordítva írnom: 
megtakarítani és befektetni, hiszen ez a könyv azoknak szól, akik 
a kemény munkával megkeresett jövedelmükből rendszeresen, fe-
gyelmezetten és elkötelezetten tesznek félre, hogy az így összegyűj-
tött pénzt a pénzügyi piacokon fialtatva gyarapítsák vagyonukat 
– lassan, türelmesen és hosszú távon. Miként a szerző megállapítja, 
„mindig is a türelem lesz a pénzügyi piacok nagy esélykiegyenlí-
tője” – azt értve ez alatt, hogy a türelem (és a hosszú befektetési 
időtáv) a kisbefektetők azon fegyvere, amelynek segítségével el-
lensúlyozhatják a hatalmas pénzeszközöket mozgató intézményi 
befektetők előnyeit.

A könyv útmutatást ad az ilyen egyéni befektetőknek (megtaka-
rítóknak) ahhoz, hogyan állítsák össze portfóliójukat, hogyan áll-
janak a pénzügyi piacok szeszélyes viselkedéséhez, hogyan tartsák 
kontroll alatt érzelmeiket – és ami talán a legfontosabb, hogyan 
profitáljanak megfelelően kialakított portfóliójukból, a piac sze-
szélyeiből és érzelmeik kordában tartásából. Röviden: megmutat-
ja, hogy induljanak el azon az úton, amelyen minél több ember-
nek kellene ma Magyarországon elindulnia ahhoz, hogy nyugdíjas 
éveik anyagi biztonságban teljenek.



Bízom benne, hogy az öngondoskodás jelentőségét felismerő 
magyarok száma – akiknek Ben Carlson kiváló munkájának jelen 
kiadása elsődlegesen szól – folyamatosan nőni fog. Akár önmaguk 
szándékoznak saját befektetéseikkel foglalkozni, akár pénzügyi 
szakemberre bízzák vagyonukat, kívánom nekik, hogy találjanak 
anyagi céljaik eléréséhez segítséget nyújtani képes, megbízható 
és stabil alapokon álló pénzügyi szolgáltatókat és – amennyiben 
igénylik – tanácsadókat. Olyanokat, akik hozzájuk hasonlóan hosz-
szú távon gondolkodnak, és akik ugyanazt vallják, mint a szerző: 
miként a részvénypiac múltbeli adatai mutatják, „soha nem érte 
meg az emberi zsenialitás ellen fogadni”.

Dr. Csányi Sándor 
elnök-vezérigazgató

OTP Bank Nyrt.
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Bevezetés: Miért szorítja ki az 
egyszerű a bonyolultan kifinomultat?

1776-ban Thomas Paine politikai aktivista, filozófus és költő 
olyan egyszerű kis röpiratot adott ki, amely vélhetően megváltoz-
tatta az általunk ismert történelmet. Irományának címe rövid és 
egyszerű – Common Sense, azaz Józan ész. A kevesebb mint 90 oldal-
ból álló röpirat arra inspirálta a tizenhárom eredeti kolóniát, hogy 
függetlenedjenek Nagy-Britanniától, és megalapítsák az Amerikai 
Egyesült Államokat. Úgy tartják, hogy gyakorlatilag minden láza-
dó elolvasta, vagy legalábbis meghallgatta a Paine által leírtakat. 
Paine az alábbi bevezetéssel indította a Józan észt:

A következő oldalak semmi mást nem tartalmaznak, mint egysze-
rű tényeket, világos érveket és józan észt; és semmi egyebet nem 
várnak el az olvasótól, mint hogy tegye félre előítéletét és rész-
rehajlását, és hagyja, hogy értelme és érzései maguktól kialakul-
janak; hogy öltse magára, vagy inkább semmiképpen ne vesse le 
magáról az ember valódi jellemét, és szemléletében nagyvonalúan 
lépjen túl a mán.1

Paine egyszerű szavai feltüzelték a kor embereit, hogy harcol-
janak a szabadságukért. Miként John Quincy Adams, az Egyesült 
Államok második elnöke mondta egykoron: „A Józan ész szerző-
jének tolla nélkül Washington hiába ragadott volna kardot.” Paine 
világos, a józan észre támaszkodó érvei adták meg a végső lökést, 
amelyre oly nagy szükség volt ahhoz, hogy a sok különféle ember 
egyesüljön, s együtt állhassanak ki az ügyükért. Miért fogtak meg 
Paine szavai ilyen sok embert? A válasz röviden – egyszerűségük 
miatt. A korabeli írók többsége filozófiai mélységekbe merül-
ve és latinul próbálta átadni a mondanivalóját. Paine bárki által 
megérthető, világos és tömör nyelvezettel mutatta be a független-
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ség előnyeit. A Józan ész tökéletesen működött a fogadókban üldö-
gélő tömegek esetében, de kellően kifinomult volt ahhoz, hogy a 
gyarmati méltóságok is hitelt adjanak neki.2 Szavai összhangban 
álltak írása címével, mivelhogy a józan ész mindenféle szinten mű-
ködik.

Jelen könyv arról szól, hogy miként javíthatjuk hosszú távú be-
fektetési eredményeinket a bonyolultan kifinomult és az egysze-
rű között meghúzódó rés áthidalásával. A napjainkban elérhető 
pénzügyi tanácsok nagy részét akár latinul is írhatnák, mert a be-
fektetők többsége számára olyan, mintha idegen nyelven lenné-
nek. A 2007 és 2009 közötti pénzügyi válság tartós sebeket ejtett a 
befektetők lelkén. Sokan nem tudják, hogyan és merre haladjanak 
tovább, vagy kiben bízzanak. Könyvemmel az a célom, hogy olyan 
információforrást biztosítsak a befektetőknek, amely az egyszerű-
ségre és a józan észre – két, a pénzügyi iparágból bántóan hiányzó 
tulajdonságra – építve segít nekik megalapozottabb döntéseket 
hozni, és útmutatóként szolgál ahhoz, hogy begyógyítsák a piaci 
krach ütötte tartós sebeket. Az emberek azzal a feltételezéssel 
élnek, hogy a komplex rendszerek, például a pénzügyi piacok 
esetében komplex befektetési stratégiák és üzleti szervezetek szük-
ségeltetnek a sikerhez. Olyan téves elgondolás ez, amelyet a pénz-
ügyi iparágon belül és kívül egyaránt túl sokan tettek magukévá. A 
piacon manapság keringő tanácsok többsége a befektetők és azok 
céljai ellen dolgozik, mert akiktől származnak, azok képtelenek 
megérteni célközönségük igényeit és vágyait.

Egész pályafutásomat portfóliókezeléssel töltöttem. A tapaszta-
lat megtanított arra, hogy befektetési döntések meghozatalakor a 
kevesebb mindig több. Az egyszerű diadalmaskodik az összetett 
felett. A hagyományos sokkal jobb esélyeket kínál, mint az egzoti-
kus. A hosszú távú folyamat sokkal lényegesebb, mint a rövid távú 
eredmények. És a perspektíva jóval több, mint a taktika. Napok, 
néha csak órák kérdése, hogy a taktika haszontalanná váljék. Ám a 
perspektíva olyasvalami, ami egész befektetői életünk során velünk 
marad. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjunk a változó 
piaci és gazdasági környezethez. És bár az egyszerű szemléletmód 
semmivel nem könnyíti meg a jövő előrejelzését – hiszen senki 
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nincs birtokában a kristálygömbnek –, biztosíthatja számunkra 
a racionális döntéshozatalhoz szükséges képességeket, bármit is 
hozzon aztán a jövő.

A perspektívának két definíciója is létezik, és mindkettő kapcso-
lódik a jobb pénzügyi döntések meghozatalához:

1. A világ átfogóbb, szélesebb körű érzékelése, amikor nem 
csak azt látjuk, ami közvetlenül a szemünk előtt van. 

2. Az egyén egyedi nézőpontja, amelyen keresztül a világot 
szemléli, annak történéseit értelmezi.3

Azért ennyire fontos a perspektíva, mert hiányában még a 
legintelligensebb befektetőket is romlásba döntheti saját képessé-
geik nem megfelelő ismerete. Azok a befektetők, akik képtelenek 
a híreket vagy piaci mozgásokat a saját egyéni körülményeiknek 
megfelelő kontextusba helyezni, kilátástalan küzdelmet folytat-
nak. És az, ahogyan a bennünket körülvevő világra tekintünk, 
meghatározza, hogy adott események hogyan fognak hatni azok-
ra a reakciókra, amelyeket a pénzügyi döntéseinket befolyásolni 
képes külső tényezőkre szoktunk adni. Nem érteni az összefüg-
géseket, továbbá tévesen látni a világ működését – a kettő kom-
binációja biztos módja annak, hogy befektetési portfóliónkkal 
kudarcot valljunk a pénzügyi piacokon. A megfelelő perspek-
tíva hozzájárul a helyes befektetői attitűd kialakításához, így a 
befektető képes figyelmen kívül hagyni a hírek főcímét, és elke-
rülni azt, hogy a döntési folyamatba belezavaró, káros érzelmek 
hatására elhamarkodottan cselekedjék. 

Nem az aranytojást tojó tyúkot kívánom eladni az olvasónak. 
Nincs a birtokomban a gyors meggazdagodás titkos receptje sem, 
hogy egyik napról a másikra milliókat kereshessen vele. A titok 
valójában annyi, hogy nem létezik olyan titkos recept, amellyel va-
rázsütésre milliókat lehet keresni. Ehhez hosszabb idő szükségel-
tetik. A meggazdagodáshoz türelem kell. Nincs hova sietni. Fred 
Schwed pénzügyi szakíró, aki a Nagy Válság idején dolgozott a 
Wall Streeten, a következőket mondta: „A spekuláció olyan vél-
hetően meddő erőfeszítés, amely kevés pénzből próbál sokat csi-
nálni. A befektetés olyan jó eséllyel sikeres erőfeszítés, amellyel 
megelőzhetjük, hogy a sok pénzből kevés legyen.”
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A pénzügyi piacok bármely más piachoz hasonlóan az értéket ke-
reső és teremteni igyekvő vevőket és eladókat kötik össze. Ha értjük 
a piacok mechanizmusát, valamint – ez talán még fontosabb – az 
emberi agy működését, idővel lenyűgöző eredményeket érhetünk 
el. Módszerünknek ne a nehézségi szint legyen a fokmérője. Cél 
lehet például a pénzügyi függetlenség elérése, gyermekeink felső-
oktatási tandíjának kifizetése, több utazás, több szabad idő a ked-
velt elfoglaltságainkra, vagy bármi más, amire szükségünk van, 
vagy amire vágyunk. Ne feledjük, a piac nem kizárólag vagyonunk 
gyarapításáról és a pénzkeresésről szól. Eszköz vágyainknak, hogy 
szabadságot, időt, emlékeket és lelki nyugalmat teremtsünk ma-
gunknak. Ezen dolgok mindegyike elérhető, amennyiben megfe-
lelő tervvel rendelkezünk, és el tudjuk kerülni, hogy saját magunk 
útjába álljunk.

Egyre inkább a komplexitás az alapértelmezett opció, amellyel 
felesleges befektetési termékek vásárlására beszélik rá a befektető-
ket, miközben az emberek többségének csupán annyi kellene a si-
kerhez, hogy megértsék a hagyományosabb eszközöket. Az elmúlt 
évtized során a legszofisztikáltabb portfólióstratégiákkal dolgozva 
megtanultam értelmezni azokat a témákat, amelyekre a befekte-
tőknek a legjobban oda kéne figyelniük – szemben azokkal, ame-
lyekkel az intelligencia és a kontroll illúziójaként bombázzák őket.

Zaj
A földön bárki számára elérhető információ mennyisége expo-
nenciális ütemben növekszik. Ma egy bármilyen okostelefonnal 
jobb mobiltelefonálási lehetőségeink vannak, mint amilyenekkel 
25 évvel ezelőtt az Egyesült Államok elnöke rendelkezett. Jobban 
hozzáférünk az információhoz, mint az elnök tette azt 15 évvel ez-
előtt.4 Soha nem látott mennyiségű információt érünk el néhány 
billentyűleütéssel – akkor, amikor csak akarjuk. A nap 24 órájában, 
percről percre friss hírekkel bombáznak bennünket. E-mail és a 
közösségi média segítségével egyetlen kattintással kommunikálha-
tunk azzal, akivel csak akarunk, bárhol is éljen. A világ bármelyik 
pénzügyi piacának árfolyamait kötésről kötésre követhetjük. Akár 
okostelefonunkról is kereskedhetünk a részvényekkel. Lehetet-
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lenség elmenekülni a hírek és pénzügyi információk áradata elől, 
amellyel a média traktál bennünket.

Daniel Kahneman Nobel-díjas pszichológus kutatásaiban rá-
mutatott, hogy az érzelmi heurisztikának nevezett torzítás miatt 
az emberi agy a kevés gondolkodást vagy szándékosságot igény-
lő intuitív érzések alapján nagyon gyorsan hoz ítéleteket és dön-
téseket. A napjainkban elérhető információ puszta mennyisége 
minden eddiginél jobban hozzájárul ahhoz, hogy ezen gyors 
megérzéseink mondják meg nekünk, hogy miként cselekedjünk. 
Az ilyen típusú reakciók bizonyos esetekben a javunkat szolgál-
ják, ám a befektetés nem tartozik ezen helyzetek közé. Kahneman 
arra is rájött, hogy létezik agyunknak egy olyan területe, amelyik 
egy logikus és szándékolt folyamat használatával sokkal alkalma-
sabb a dolgok végiggondolására. Agyunknak ezt a részét kellene 
munkára fognunk az átgondolt, tudatos pénzügyi döntésekhez. 
Kahneman azt vallja: „ha van idő reagálni, akkor minden bizony-
nyal érdemes lelassítanunk.”5

Az információáramlás a jövőben csak gyorsulni fog, így fogós 
feladat áll előttünk. Egyre fontosabb lesz a jelentőségteljest az ér-
telmetlentől elválasztani, mivel az emberek többsége rendre vö-
dörszámra próbálja majd magába önteni az információt, ahelyett 
hogy kizárólag a kontrolljuk alá eső, valóban fontos területekre 
összpontosítanának. Kutatók rámutattak arra, hogy az irányítás 
ilyetén illúziója akkor valószínűbb, amikor széles a választási lehe-
tőségek köre, nagy mennyiségű információ érhető el, és a válasz-
tás eredményének van tétje számunkra.6 Ez tulajdonképpen nem 
más, mint a portfóliókezelési folyamat leírása. Mindnyájan szeret-
jük azt gondolni, hogy a több választási lehetőség egyben jobb, 
pedig ahogy sokasodnak az alternatívák, a döntési opciók száma 
és a hibázás valószínűsége is nő.

Napjainkban világszinten például több mint 77 ezer befek-
tetési alap közül választhatunk.7 A befektetők számára elérhető 
befektetési lehetőségek számának növekedésével együtt erősödik 
az a feltételezés, hogy a komplex megközelítéseknek jobbnak 
kell lenniük. Ami azt illeti, meg fogom mutatni, hogy a keve-
sebb mindig több, és a próbálkozás, hogy egy érdekesebb vagy 
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okosabb portfólióstratégiát valósítsunk meg, olyasmi, mint 
pengeélen táncolni. Működhet persze, ám minél keményebben 
próbálkozunk, és növeljük a döntések számát, annál nagyobb a 
hibázás esélye is.

A pénzügyi piacok zavaros és komplex, állandó változásban 
lévő rendszert alkotnak. Ám egy komplex rendszerre nem szük-
ségszerűen egy szintén bonyolult, állandó aktivitást igénylő be-
fektetési portfólió a megfelelő válasz. Éppen ellenkezőleg: a pia-
cokban jellegükből adódóan jelen lévő komplexitásra egy olyan 
portfóliókezelési folyamat a legjobb ellenszer, amely erősen tá-
maszkodik az egyszerűségre, az átláthatóságra és az alacsonyabb 
szintű aktivitásra. A pénzügyi világ egyik legelőkelőbb státusszim-
bóluma, ha szofisztikált befektetőnek tekintjük magunkat. Ez a szó 
a magasabbrendűség és privilégium érzését kelti. Szofisztikáltság 
alatt azt értjük, hogy valaki rengeteg tapasztalattal és bölcsességgel 
rendelkezik, illetve képes a komplex problémák értelmezésére. A 
szofisztikáltság azonban nem azt jelenti, hogy ki is kell használ-
nunk ezt a komplexitást, hanem mindössze azt, hogy értenünk 
kell. Nassim Taleb a következőképpen magyarázza ezt Antifragile 
című könyvében:

Az emberek hiedelmeivel ellentétben egy komplex rendszer nem 
igényel komplikált rendszereket és előírásokat, illetve bonyolult 
szabályokat. Minél egyszerűbb, annál jobb. A bonyolult dolgok 
nem várt hatások megsokszorozódó láncolataihoz vezetnek. […] 
A modern életben ennek ellenére nehéz az egyszerűséget megva-
lósítani, mert szembemegy az olyan emberek törekvéseivel, akik 
komplexitásra törekedve igyekeznek igazolni hivatásuk létjogo-
sultságát.8

A Winning the Loser’s Game (Nyerni a vesztesek játékában) című 
klasszikus könyvében Charles Ellis befektető két legjobb barátja 
történetét meséli el. Mindketten orvosi karrierjük csúcsán voltak, 
rendkívül tiszteletre méltó eredményekkel a hátuk mögött. A két 
barát egyetértett abban, hogy az emberek egészsége és hosszú élet-
tartama szempontjából vitathatatlanul a penicillin felfedezése, il-
letve az orvosok és nővérek kézmosásának az elterjedése jelentette 
a két legfontosabb áttörést az orvostudomány területén. Ellis azzal 
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a következtetéssel és tanulsággal zárta e történetet, hogy a jó tanács 
nem szükségszerűen bonyolult.

Mennyire nehéz tud lenni?
Pályafutásom során szinte minden elképzelhető befektetési stra-
tégiába, eszközosztályba, értékpapírba és terméktípusba befek-
tettem, tanácsot adtam velük kapcsolatban, illetve mélyrehatóan 
tanulmányoztam őket. Mondjon az olvasó bármilyen instrumen-
tumot, biztos, hogy valamilyen módon közöm volt hozzá. Dolgoz-
tam komoly vagyonnal rendelkező emberekkel, szegény emberek-
kel, valamint millió és milliárd dolláros intézményi befektetőkkel. 
A piacokkal kapcsolatban szerzett tapasztalataim alapján egy dol-
got bizton állíthatok: nem könnyű kivételesen sikeres befektető-
nek lenni. Ritka és rendkívül nehéz dolog ez. 

Mennyire nehéz? A neurológusból lett befektető és szakíró, 
William Bernstein szerint négy alapvető készség szükségeltetik 
ahhoz, hogy valakiből sikeres befektető lehessen: (1) a befektetési 
folyamat iránti érdeklődés, (2) matematikai készségek, (3) a pénz-
ügyi történelem alapos ismerete és (4) a befektetési terv megvaló-
sításához szükség érzelmi fegyelem. Bernstein nem túl derűlátó e 
tekintetben: „Nem gondolom, hogy az emberek 10 százalékánál 
több rendelkezne a fenti készségek bármelyikével. Ebből pedig az 
következik, hogy tízezer ember közül mindössze egy (10 százalék 
a negyedik hatványon), ha birtokában van mind a négynek.” 9

Egyetértek Bernsteinnel abban, hogy a befektetők nagyon szűk 
részhalmaza rendelkezik az általa felsorolt készségekkel, illetve 
a kivételes befektetési hozamok elérésének képességével. Ehhez 
nemcsak intelligenciára, megalapozott befektetési módszerre és a 
tömegétől eltérő gondolkodás képességére van szükség, hanem sok 
esetben jó adag szerencsére is. A befektetők többségének ponto-
san ezért nem érdemes a kivételes eredményeket megcélozni. Ben-
jamin Graham, a legendás befektető mondta egykoron: „Kielégítő 
befektetési eredményeket elérni sokkal könnyebb, mint azt sokan 
gondolják; a kiemelkedő eredmények elérése azonban nehezebb, 
mint amilyennek tűnik.” A legtöbb befektető ezzel a problémával 
kénytelen szembenézni – állandóan a kiemelkedő eredményeket 
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hajszolják, ám híján vannak az ilyen típusú teljesítményhez szük-
séges szürkeállománynak, szabad időnek és készségeknek. Ami azt 
illeti, már a kielégítő eredmények is elegendőek ahhoz, hogy átlag 
felettiek legyünk, és a befektetők 70-80 százalékát magunk mögé 
utasítsuk. És ez sokkal könnyebben elérhető, mint ahogy a leg-
többen gondolnák. Mindenekelőtt fel kell adnunk a kivételes tel-
jesítményről szőtt álmainkat, és el kell fogadnunk, hogy pusztán 
a befektetők nagyon kis töredéke képes ilyen eredményekre – és 
közülük is csak nagyon kevesen produkálnak egyenletes teljesít-
ményt (erről még bővebben szó esik majd a könyvben).

Az átlagbefektetők problémája abból ered, hogy amikor kiemel-
kedő eredményeket céloznak meg, erőfeszítésük az esetek többsé-
gében átlag alatti teljesítményhez vezet. Elképesztő, hogy amikor 
minden erőnkkel a jobb eredményért küzdünk, milyen könnyen 
tudunk gyengébben teljesíteni. Befektetőként a legeslegnagyobb 
kihívás, amely előttünk áll, az az önmagunkkal kapcsolatos igazság 
kezelése. Pontosan ezért életszerűtlen az átlagbefektető számára az 
a célkitűzés, hogy a világ legnagyszerűbb befektetőjévé váljon. 
Sokkal értelmesebb cél az átlagnál jobbnak lenni, mert ez teljes 
mértékben életszerű és elérhető célkitűzés. Kellően hosszú távon 
már az átlagnál jobb befektetők is lenyűgöző befektetési eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek. A befektetés arról szól, hogy igába fog-
juk a hosszú távú gondolkodás erejét, elkerüljük a ki nem kény-
szerített hibákat, és hagyjuk, hogy dolgozzon nekünk a kamatos 
kamat.

Adódik a kérdés: hogyan lássunk neki?
Következzék most néhány megszokott, mégis hatásos, egyszerű, 

de nagyszerű befektetési tanács:

1.  Gondolkodjunk és cselekedjünk hosszú távon.
2.  Hagyjuk figyelmen kívül a zajt.
3.  Vásároljunk olcsón, adjunk el drágán.
4.  Tartsuk kordában az érzelmeinket.
5.  Ne tegyük az összes tojásunkat egyetlen kosárba.
6.  Tartsunk ki az utunk mellett.

Ezek mind nagyszerű tanácsok. A kérdés csak az, hogyan. Hon-
nan tudjuk, hogy mit jelent számunkra a hosszú táv? Hogyan vehe-



19

tünk olcsón, és adhatunk el drágán? Hogyan tudjuk az érzelmein-
ket kivenni az egyenletből? Hogyan kell megfelelően diverzifikálni 
a portfóliónkat? Hogyan tartunk ki az utunk mellett, és hogyan 
tudjuk kizárni a portfóliónkba beszűrődő zajt? Ezekre a kérdések-
re igyekszem választ adni ebben a könyvben. A mit tegyünk majd-
hogynem kevésbé fontos, mint a hogyan tegyük.

A legtöbb embernek az a legfőbb problémája, hogy a jó befekte-
tési tanács mindig akkor hangzik a legjobbnak, és akkor van a leg-
több értelme, amikor visszatekintünk a múltba, vagy előrenézünk 
a jövőbe. Ám abban a pillanatban, amikor ténylegesen meg kell 
fogadnunk, ritkán tűnik olyan nagyszerűnek. Miként azt látni fog-
juk, ez egyszerre tud rettentően egyszerű és őrjítően nehéz lenni. 
Ahogy Warren Buffett fogalmazott: „Az intelligens befektetés nem 
bonyolult, de ez korántsem jelenti azt, hogy egyszerű lenne.”

Ez a gondolat tökéletesen megragadja és summázza könyvem 
mondanivalóját.
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