
Új Lázár Ervin-sorozat

A Hétfejû Tündér és a Négyszögletû Ke-
rek Erdõ – Bikfi-bukfenc-bukferenc címû
Lázár Ervin-kötetet mutatta be Budapes-
ten a Móra Könyvkiadó, amely az író
életmûvébõl új sorozatot indít.

A Hétfejû Tündér címû mesét Molnár
Jacqueline, a Négyszögletû Kerek Erdõ –
Bikfi-bukfenc-bukferenc címû kötetet
Buzay István illusztrálta. A grafikából ki-
állítás is nyílt a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtárá-
ban. 

Lázár Ervin klasszikussá vált gyerek-
könyvei hosszú idõ után újra a Móra Ki-
adónál jelennek meg – jelentette be a
szerdai budapesti kettõs könyvbemutatón
Janikovszky János, a könyvkiadó elnök-
vezérigazgatója.

Felidézte, hogy 1964-ben kezdõdött
az író kapcsolata a kiadóval, ekkor jelent
meg A kisfiú meg az oroszlánok címû kö-
tete, amelyet 1992-ig további tíz könyv
követett. 1992-ben a szerzõ a Századvég-
hez szerzõdött.

Pompor Zoltán gyermekirodalom-ku-
tató A Hétfejû Tündér címû kötetrõl el-
mondta: huszonkét mese, köztük állat- és
népmesék parafrázisai, komoly és vidám
történetek, groteszk hangulatú rövid, va-
lamint hosszabb lélegzetû mesék szere-
pelnek a kötetben, amelynek elsõ válto-
zata 1973-ban jelent meg. 

Pompor Zoltán azt is elmondta, hogy
A Hétfejû Tündérben már feltûnik
Mikkamakka alakja, aki a második kötet
fõszereplõje lett. A Bikfi-bukfenc-buk-
ferenc a Bemutatkozunk címû mesével
indul, amelybõl az összes szereplõ –
Mikkamakka mellett Dömdödöm, Ló
Szerafin, Vacskamati, Szörnyeteg Lajos 

és Nagy Zoárd is – megismerhetõ. A ter-
vek szerint a könyvsorozatot olyan cí-
mekkel folytatják, mint a Szegény Dzsoni
és Árnika, illetve a Berzsián és Dideki.
A jövõ évi könyvfesztiválra jelenik meg a
Négyszögletû Kerek Erdõ másik két ré-
sze, a Gyere haza, Mikkamakka! és
Dömdö-dömdö-dömdödöm, valamint be-
mutatják az új Lázár Ervin-sorozat eddig
megjelent köteteinek angol és német
nyelvû változatát. Az angol fordításokat
Andrew C. Rouse végzi, németre Wilhelm
Droste és Clemens Prinz ülteti át Lázár
Ervin meséit.

Jövõ tavasszal a könyvkiadó egy ké-
peskönyvsorozatot is elindít, amelynek
elsõ darabja Lázár Ervin Foci címû mese-
novellája lesz. ■
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