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2010. április 7-én a Barbara Mayer által ve-
zetett Mattersburgi Irodalomház (Literatur-
haus Mattersburg) és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Germanisztika Tanszéke közös szervezés-
ben látta vendégül a kortárs magyar iroda-
lom jeles képviselõjét, Dragomán György
írót, mûfordítót. A kétnyelvû felolvasóest cí-
me Terror és hétköznap (Terror und Alltag)
volt, tárgya pedig a szerzõ világsikerû regé-
nye, A fehér király.

A regény – a tervezett trilógia elsõ kötete
– fókuszában egy tizenegy éves kisfiú törté-
nete áll, aki az 1980-as évek Romániájában
éli a kiskamaszok életét. Humor és tragikum
váltakozik a család mindennapjaiban. A kis-
fiú szemtanúja lesz egy szinte felfoghatatlan
tragédiának, édesapja elhurcolásának. Az õ
szemén keresztül látjuk a korabeli történése-
ket, miközben feltárul elõttünk „egy ab-
szurd, de gyerekszemmel mégiscsak szép
világ”.1

Pólay Veronika dékánhelyettes meleg üd-
vözlõ beszédében utalt az író szombathelyi
kötõdésére: a Dragomán család 1988-ban te-
lepült át Erdélybõl Szombathelyre, Drago-
mán György a helyi Nagy Lajos Gimnázium-
ban2 végezte középiskolai tanulmányait 
(feleségével és alkotótársával, Szabó T. An-
nával is itt ismerkedett meg, anno iskolatár-
sak voltak). 

Az est során váltakozva, hol magyar, hol
német nyelven hallgathattunk meg a szerzõ
saját elõadásában részleteket a regénybõl
(tulipánok, alagút…). A felolvasás utáni 
kötetlen beszélgetést Elisabeth Lang, a Ger-
manisztika Tanszék osztrák lektora mode-
rálta. Az író vallott terveirõl, munkamódsze-
rérõl, családjáról, szombathelyi emlékeirõl,
elhunyt édesapjához való szoros kötõdésérõl
– „Most is az õ zakóját viselem.” 

Megtudtuk, milyen fontos kommunikációs
fórum számára honlapja (http://gyorgydrago-
man.com), melyen novellái, drámái, regény-
részletei, fordításai, egyéb rövidebb lélegzetû

írásai, pl. meséi is olvashatók. Hanganyago-
kat és videókat is bõségesen találnak az író
honlapjára ellátogató érdeklõdõk, sõt az
üzenõfalon üzenetek is hagyhatók/olvasha-
tók, köztük számos arról tanúskodó, hogy a
felolvasóest tárgyául választott regény az is-
koláskorú fiatalok körében is kedvelt olvas-

mány, például a
65. számú bejegy-
zés: „Idén érettsé-
giztem. Az iroda-
lom tételek között
választható kortárs
mûként szerepelt 
A fehér király is.
Én ezt választot-
tam, és nem bán-
tam meg.  Nagyon
tetszett a könyv,
amint lesz rá alkal-

mam, elolvasom a másik könyvét is…”
Vagy a 91. számú: „Az utóbbi évek legpaza-
rabb olvasmányélményét okozta A fehér ki-
rállyal. (Családon belül várólista után jutot-
tam csak hozzá – l. népszerûség). Végre tu-
dom, ki/mi lesz jövõre a két lábon járó kor-
társ érettségi tételem!! Ezt is, és mindent
köszönök…” A 116. számú bejegyzés:

Kortárs magyar regény, melyet iskoláskorú fiatalok is szívesen olvasnak

Dragomán György felolvasóestje Szombathelyen
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„Gratulálok A fehér király-
hoz, nagyon tetszett! Ha tud-
tuk volna, hogy jön a suliba,
elhoztuk volna a könyvét
dedikáltatni…”

Az egyre gyarapodó mû-
fordításoknak köszönhetõen
Dragomán György 2005-ben
megjelent második regénye,

A fehér király rajongótábora szerte a vilá-
gon nõ, a regény „…megjelent németül, an-
golul, norvégül, finnül, dánul, hollandul, ro-
mánul, csehül, horvátul, szerbül, szlovákul
és világszerte harminc nyelven fog megje-
lenni.”3

Nagy élmény volt a zsúfolásig megtelt
elõadóterem hallgatóságának a szerzõvel
személyesen találkozni, beszélgetni. Külön
öröm volt az, hogy az író saját elõadásában
hallgathattunk meg részleteket a világhírû
regényébõl. ■

1 A Bookline honlapja. Dragomán György: A fehér király

URL: http://bookline.hu/product/home!execute.action;jsession-

id=dTp8ThfQhio7BIXrGcWtog**?id=30258&gclid=CPbo8Lu

yg6ECFQmA3godZHb0vQ&tabname=konyv&type=22 [a le-

töltés dátuma: 2010.04.13.]
2 Az író feleségével, Szabó T. Anna költõvel, mûfordítóval a

napokban nagy sikerû rendhagyó irodalomórát tartott egykori

gimnáziumuk diákjainak. A helyi napilap cikke az eseményrõl:

Ölbei Lívia: Ketten az Ó utcából: rendhagyás Szabó T. Annával

és Dragomán Györggyel. In: Vas Népe 55. évf. 81. sz.

(2010.04.08.), p. 7.
3 Dragomán György honlapja. URL:

http://gyorgydragoman.com/?page_id=5&language=hu [a letöl-

tés dátuma: 2010.04.13.]
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Az állományellenõrzés során sok értékes
könyv megfordult a szemünk elõtt, ame-
lyeknek csak egy része kerül az olvasók 
kezébe, akár mert az adott könyv nem köl-
csönözhetõ, akár mert témája most nem 
divatos. A munka végén többünkben megfo-
galmazódott az igény ezeknek, de különö-
sen az archív könyveknek a megismerésére.
Egy olvasókör indításában gondolkodtunk,
és mivel épp Széchenyi Istvánra emléke-
zünk idén, az emlékév kapcsán Széchenyi és
kora címmel hirdettük meg a találkozókat.
Az olvasókör nyitott, az OMgK olvasóinak
és könyvtárosainak hirdettük meg elsõsor-
ban, de bárkit szívesen látunk. A találko-
zóknak nem csak a polcon porosodó mûvek
bemutatása, sokkal inkább a régi tudás, az
elfelejtett kutatások, vélemények feleleve-
nítése, illetve a beszélgetés örömének meg-
élése, egymás gondolatainak megismerése a
célja. 

A beszélgetésre kiválasztott könyvek,
amelyek a könyvtár archív, illetve különgyûj-
teményében találhatók és nem kölcsönözhe-
tõk, sõt csak szigorú felügyelet mellett ol-
vashatók, a találkozók elõtt bekerülnek a
honlapon található digitális archívumba, így
elérhetõk bárki számára. A féltve õrzött kö-
tetek a találkozókon kézbe vehetõk, olvas-
gathatók.

Március elején gróf Széchenyi István
Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy
rendezését illetõleg címû munkájáról be-
szélgettünk. A legnagyobb magyarként 
emlegetett Széchenyi 150 éve halt meg, ne-
véhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a
külpolitika és a sport megreformálása fûzõ-
dik. Könyvtárunkban egy tucat eredeti vagy
hasonmás kiadás található mezõgazdaság-
gal kapcsola-tos munkáiból. Ezek egyike az
Eszmetöredékek, amely 1846-ban Trattner
Károly nyomdájában készült, és könyvtá-
runk egy aukción szerezhette meg. 1991-
ben az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgató-
ságnak köszönhetõen hasonmás kiadás 

Reformkori olvasókör 
az OMgK-ban

✒✒    Kripner Veronika


