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   John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) nevét a Gyűrűk ura trilógia szerzőjeként 
ismerhetik a legtöbben.                                                    
   Kevésbé ismert műve A babó, melyet magyar nyelvre először Szobotka Tibor 
fordított le 1975-ben. Később  A hobbit címmel is  megjelent más fordításban és 
ezzel a címmel láthatjuk a mozikban a könyvből készült filmet is.  Az eredeti alkotás 
1937-ben jelent meg, és bár gyermekeknek íródott, sok felnőtt is elolvasta és olyan 
sikeres volt, hogy a kiadó folytatást rendelt. Így született meg  a Gyűrűk Ura.  
   A babó című meseregény varázslatos világba vezeti olvasóit. Kicsiny, 
összkomfortos odújában, távol a világtól lakik Bilbó Baggins, a babók népének 
tiszteletre méltó tagja. Különös népek a babók: apró teremtmények, nem törpék, de 
nem is egészen emberek. Rikító öltözetben járnak, viszont nem hordanak cipőt; 
hízásra hajlamosak, ami nem csoda, mert szeretik a békés, eseménytelen 
hétköznapokat, és mindennél jobban megvetik a kalandot. Bilbót mégis utoléri a nagy 
kaland. Egy napon törpék csapata szállja meg a házát, hogy magukkal vigyék egy 
kalandos, nagy hadjáratra a sárkány ellen, aki emberemlékezet óta őrzi a törpék ősi 
kincsét. Hogy a botcsinálta hadvezér miképpen viszi diadalra ügyüket – nem is 
annyira bátorságával, mint furfangos eszével –, azt megtudhatja, aki ezt a 
mulatságos és egyben nagyon izgalmas mesét elolvassa. Felejthetetlen szép tájakon 
barangolhat, végigélheti hőseinkkel a vad csatákat, és jókat nevethet egy 
valószínűtlen világ fonák helyzetein. 
   A babó műfaja elsősorban az ifjúságnak szóló fantasyregény. C. S. Lewis, Tolkien 
barátja, a Narnia krónikái szerzője ezt a következőképp kívánta pontosítani:           
„… Meg kell értenünk, hogy csak abban az értelemben gyerekkönyv, hogy a sokszori 
olvasás közül az első megtörténhet már az óvodában is. Az Alice-t a gyerekek 
komolyan, a felnőttek nevetve olvassák; A babót ellenben a legfiatalabb olvasók 
fogják a legmulatságosabbnak találni, és csak évekkel később, a tizedik vagy 
huszadik olvasás után kezdik majd kapisgálni, micsoda ügyes tudósmunka és 
mélységes elmélkedés érlelt mindent ilyen teljesre, ilyen barátságosra, és a maga 
módján ilyen igazra.”  
         
     Olvassák el Önök is, barangoljanak elmerülten Középfölde varázslatos tájain, 
ismerjék meg csodás teremtményeit! Jó olvasást kívánok! 
 
                                                                                                    
                                                                                       Benkéné Szabó Andrea 
                                                                                                 könyvtáros 

Olvass sokat!  - könyvtári portál 
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