
Meghívó IRODALMI ALAKOK 
NAGY LEXIKONA

Könyvkiadásunkban előzmény nélkül 
állna ez a mű, amely az írók és költők 
képzeletéből született alakokat 
vonultatja fel betűrendben, ha maga 
a szerző nem adott volna ki 1992-ben egy 
jóval szerényebb terjedelmű kézikönyvet 
Irodalmi alakok lexikona 
címmel, amely akkor két kiadásban 
és nagy példányszámban kelt el.

Az IRODALMI ALAKOK NAGY 
LEXIKONA a magyar irodalom 
és a világirodalom mintegy négyszáz 
szerzőjének ezer művét öleli fel: 
elbeszélő költeményeket, regényeket, 
novellákat és drámai műveket, 
és ezeknek mintegy háromezer alakját 
jeleníti meg önálló szócikkben.
Ehhez adódnak hozzá a fontosabb 
mitológiák és mondakörök lényei, 
istenségek, démonok, szörnyek, 
héroszok és más mesés teremtményei 
a képzeletnek, szám szerint kétezren.

A teljes mű három kötetben jelenik meg:

1.  MÍTOSZOK ÉS MONDÁK
Megjelent 2010-ben, 472 oldal

2. MAGYAR IRODALOM

3. VILÁGIRODALOM

2. MAGYAR IRODALOM

Egy tizenhatodik századi névtelentől, 
akinek a Balassi Menyhárt árultatása 
című drámatöredéket köszönhetjük, 
a nemrég elhunytakig, betűrendben 
Adytól Zrínyiig terjed a szerzői lista. 
Azon 110 magyar író és költő listája, 
aki egy vagy több regényének, 
elbeszélésének, eposzának, elbeszélő 
költeményének vagy drámájának alakjai 
révén szerepel ebben a kötetben; 
a művek száma 222, a teljes címszóval 
megjelenő alakoké pedig 1350. 
A szócikkek leírják az adott fi gura 
szerepét a cselekményben, a többi 
alakhoz való viszonyát, helyét a kor 
eszmevilágában, jellemzik és értékelik, 
feltárják esetleges modelljét vagy 
ihletőjét a szerző vagy kortársai köréből.

Ajánljuk e könyvet mindazoknak, 
akik szeretnek olvasni és minden 
utalásnak utánanézni, meg azoknak is, 
akik szeretnék felfrissíteni emlékeiket 
a régebbi olvasmányokról. Ajánljuk 
diákoknak, a főiskolák és egyetemek 
magyar szakos hallgatóinak, sőt gyakorló 
magyartanároknak is mint gyors 
referencia forrását, mint támaszt 
a néha meg-megbicsakló emlékezetnek.
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Az Argumentum Kiadó
és az Illyés Gyula Archívum és Műhely

tisztelettel meghívja Önt

TóTfalusi isTván

Irodalmi alakok  
nagy lexikona

című munkája eddig megjelent köteteinek

1. Mítoszok és mondák
2. Magyar irodalom

bemutatójára.

A lexikont bemutatja és a szerzővel beszélget:

Margócsy isTván

irodalomtörténész, egyetemi tanár

A kötetek a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatók meg.
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(Budapest VI. ker., Teréz krt. 13., I. em.)



IRODALMI ALAKOK  
NAGY LEXIKONA
Könyvkiadásunkban előzmény nélkül állna ez a mű,  
amely az írók és költők képzeletéből született alakokat  
vonultatja fel betűrendben, ha maga a szerző  
nem adott volna ki 1992-ben egy jóval szerényebb 
terjedelmű kézikönyvet Irodalmi alakok lexikona címmel, 
amely akkor két kiadásban és nagy példányszámban kelt el.

Az IRODALMI ALAKOK NAGY LEXIKONA  
a magyar irodalom és a világirodalom  
mintegy négyszáz szerzőjének ezer művét öleli fel: 
elbeszélő költeményeket, regényeket, novellákat,  
drámai műveket, és ezeknek mintegy háromezer alakját  
jeleníti meg önálló szócikkben. Ehhez adódnak hozzá  
a fontosabb mitológiák és mondakörök lényei, 
istenségek, démonok, szörnyek, héroszok  
és más mesés teremtményei a képzeletnek,  
szám szerint kétezren.

A teljes mű három kötetben jelenik meg:

1.  MÍTOSZOK ÉS MONDÁK  
Megjelent 2010-ben, 472 oldal

2.  MAGYAR IRODALOM 
Megjelent 2011-ben, 360 oldal

3.  VILÁGIRODALOM 
Megjelenés előtt

1. MÍTOSZOK ÉS MONDÁK

Ez a kötet az irodalom előtti irodalmat öleli fel,  
az emberiség ősi kollektív alkotásait. 

Minden kultúrában a mitológia volt a kezdet,  
a világ és az ember létrejöttéről, az ember és  
a felső hatalmak viszonyáról, az élet és halál titkairól 
szóló színes elképzelések tárháza. Ugyancsak régről erednek  
egy-egy nép vitéz őseiről és fontos alakjairól szóló 
történetek, a mondák és legendák, amelyekben az istenek 
is szerepet játszanak.

Kötetünk anyagának a bő fele a görög mítoszok  
és mondák, illetve a Biblia világából ered, de sokat merít  
az egyiptomi, germán, indiai, indián, kelta, mezopotámiai,  
perzsa, római távol-keleti és más forrásokból is.  
A könyv a keresést megkönnyítő mutatók rendszerével 
zárul, és 26 nagy genealógiai táblán mutatja be  
900 alak leszármazási kapcsolatait.



2. MAGYAR IRODALOM

Egy tizenhatodik századi névtelentől, akinek  
a Balassi Menyhárt árultatása című drámatöredéket 
köszönhetjük, a nemrég elhunytakig,  
betűrendben Adytól Zrínyiig terjed a szerzői lista.
Azon 110 magyar író és költő listája,  
aki egy vagy több regényének, elbeszélésének, 
eposzának, elbeszélő költeményének vagy drámájának 
alakjai révén szerepel ebben a kötetben;  
a művek száma 222, a teljes címszóval megjelenő alakoké  
pedig 1350. A szócikkek leírják az adott figura szerepét 
a cselekményben, a többi alakhoz való viszonyát,  
helyét a kor eszmevilágában, jellemzik és értékelik, 
feltárják esetleges modelljét vagy ihletőjét a szerző vagy 
kortársai köréből.

Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik szeretnek olvasni  
és minden utalásnak utánanézni, meg azoknak is,  
akik szeretnék felfrissíteni emlékeiket  
a régebbi olvasmányokról. Ajánljuk diákoknak,  
a főiskolák és egyetemek magyar szakos hallgatóinak,  
sőt gyakorló magyartanároknak is  
mint gyors referencia forrását, mint támaszt  
a néha meg-megbicsakló emlékezetnek.


