
„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 
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készült belõle. A szakemberek ma is gyak-
ran emlegetik, idéznek belõle, a vízügyi ku-
tatások kiindulási alapja.

A könyv röpirat, jól olvasható, bár a re-
formkori cirkalmas nyelvezet eleinte nehe-
zen követhetõ. Késõbb az ember füle már
rááll. Néhány oldalt közösen elolvastunk,
szemezgetve az író nemes gondolatai kö-
zött. Lassan-lassan, érezhetõen mindannyi-
unkat megérintett a mû nyelvezete, és értel-
mezni tudtuk mondanivalóját. 

A könyv elején Széchenyi hosszan men-
tegeti magát, amiért csak most foglalkozik a
Tisza-völgy rendezésével. Nem akarta õ el-
hanyagolni a „magyarság e bölcsõjét”, mely
a török idõk elõtt az ott élõk keze munkájá-
nak köszönhetõen szépen virágzott. Ám 
a 150 éves elnyomás mocsárvilággá vál-
toztatta a Tisza mentét, ellehetetlenítve a
megélhetést. A XIX. század elejére társa-
dalmi-gazdasági igénnyé vált a Tisza-völgy
rendezése, aminek mihamarabbi végbevi-
telét az 1840-es évek ismétlõdõ árvizei még
sürgõsebbé tették. Széchenyi István mint a
Közlekedési Bizottmány elnöke és vízsza-
bályozási királyi biztos ekkor léphetett csak
igazán. „Minél fogva én […], mint dunántú-
li és felföldi, kit a Tisza völgye közvetlen
nem érdekelhet […], még is nem csak ma-
gasb szempontbul kívánom a magyarság e
bölcsõjének minél elõbbi és minél férfiasb
kifejlését, hanem azon alárendeltebb ok mi-
att is, mely szerint világos elõttem – s bár
ne volna e tekintetben olly sok vak – hogy
bizony a dunántúli és egyéb magyarság is
nemzetiség dolgában csak hervadozni és
korai halálra jutni fog, ha pusztulásnak in-
dul a’ Tisza-völgy…”

1845 õszén járta végig Vásárhelyi Pállal és
Tasner Antallal a Tisza folyó mentét, és az
ott tapasztalt gazdasági-társadalmi helyze-
tet írta le az Eszmetöredékek elsõ részében.
A „[…] Tiszavölgy rendezését illetõleg […]
a következõ nehézségeket látta: 1ször Rop-
pant vízmennyiség. 2szor Aránylag felette
csekély eset. 3szor Jobbadán alacsony part-
vidék. 4szer Vásárhiány, melly miatt nem
adhatni el a fölösleget. 5ször Dologtalan-
ság. 6szor Földnek csekély becse. 7szer Pa-
radicsomi egyszerûség. 8szor Egymás ellen
álló érdek; és 9szer Tán, de csak tán, népe-

sedés híja.” Mindegyik pontot hosszan ki-
fejti, de megállapítja, hogy ezek egymással
szorosan összefüggnek, a vízrendezési
munkát komplexen és „gyökerig hatóan”
kell véghezvinni. A „Tisza völgyének ren-
dezése és kertté varázsolása” a hosszú távú
célja a folyamszabályozásnak.

A munkálatokat mielõbb meg kell kezde-
ni, elhalasztani, biztosabb körülményekre
várakozni nem ajánlatos: „[…] egyébiránt
csak Istenért ne várjuk be a körülmények
netaláni jobbra fordulását”, „tegyünk tüs-
tént czélszerût”, mert „Magyarország pilla-
natai oly igen drágák”. A röpirat másik fe-
lében a hamarosan megalakuló Tisza-völgyi
társulat programjáról és a folyószabályo-
zásról szóló szerzõdés elõkészítésérõl ír.
Széchenyinek konkrét elképzelése van a
munkákról, a munka menetérõl, a kifizeté-
sek mikéntjérõl. Pénz nélkül nem lehet be-
levágni a munkába, ezért a társulásokat köl-
csön felvételére buzdítja: „ha szabályozni
akarunk […], le kell kötni magunkat.” Kal-
kulációkat végez és javaslatot ad egy fizeté-
si kulcs kidolgozására, mert „100 000 hold
víztül megmentése 100 000 Ft” lenne, de
szerinte figyelembe kell venni, hogy a folyó
mederbeterelése után milyen értékû földet
kapnak. Minél értékesebb, azaz „Kanaan-
féle birtokot”, annál több forintot kell adni
rá, minél értéktelenebb: homokos vagy szi-
kes talajt, annál kevesebbet. A hitel vissza-
fizetésénél ugyanígy kell eljárni: a gazda-
gabb földbõl többet lehet visszajuttatni,
mint a gyengébbõl. 

Az írás végén kérdésekre, véleményekre
reagálva Széchenyi elejét veszi a patópálos
hozzáállásnak, még az apró problémafelve-
téseket sem hagyja szó nélkül. Például:
„Jaj, igen nagy feneket kerít Széchenyi az
egésznek! Bizony nem lesz belõle semmi.
[…] Ámde kérdem: mi nagy haszna volt az
eddigi ’kisebb fenékkerítésnek’?” Ezután
könnyedén megmagyarázza, miért kell
egész rendszerben gondolkodni a Tisza-
völgy rendezésekor.

Végül az egész könyvet gyönyörûen le-
zárja a magyar nép felemelkedésébe vetett
hitvallásával. „Valamint Istenben, ugy hi-
szek én az emberi perfectibilitásban. És e
szerint ha látom, jó irányzattal az Istennek
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mennyi szolgalelkü, jobbadán szinte bur-
gonyaképü népei is kiemelkedhetnek a
középszerüség zsibbasztó állásábul: ugyan
hogy tudnék kételkedni én, hogy jó irány-
zattal a lelkes, deli termetû, vitézképû ma-
gyar ne érhetné el az emberi kifejlés legma-
gasb fokát is? És azért a haza boldogságá-
ért, csak jó irányzat! A többi megvan, és 
élni s virágozni fog a nekem annyira drága
’keleti raj’!” 

Remélem, nem okozunk csalódást Szé-
chenyinek!

A következõ, áprilisi olvasókörben gróf
Széchenyi István Selyemrül címû, 1840-ben
íródott kötetérõl, valamint Kunoss Endre
A selymészet kézikönyve. Vagyis népszerû
útmutatás a szederfák ültetése, ápolása és a
selyemhernyók tenyésztése ügyében címû,
1843-ban megjelent könyvérõl fogunk be-
szélgetni. 

Várhatóan minden hónap elsõ hétfõjén
lesz olvasókör. A selyem témája után a kö-
vetkezõ könyvek várnak bemutatásra: báró
Prónay Gábor Vázlatok Magyarhon népéle-
tébõl, illetve Tóthfalusi Miklós Konyhaker-
tész. Õszinte utmutatás fõleg azon tisztelt
magyar nõk számára akik a konyhakerté-
szettel okszerûen foglalkozni ohajtanak.
Gruner-Förster, Poiteau-Vilmorin…szerént. 

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket! ■
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Kitüntetések

2010. március 15-e alkalmából 
a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést kapta

Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kecskeméti Katona 
József Könyvtár igazgatója,

a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztje kitüntetést
Dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
fõosztályvezetõ-helyettese 

és
Dr. Praznovszki Mihály irodalomtörté-
nész, az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt kitüntetést
Varga Béla, a Veszprémi Megyei
Könyvtár nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Köztársasági Bronz 
Érdemkereszt kitüntetést
Dr. Burián Antalné, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár gazdasági 
igazgató-helyettese, 

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést 
Haszonné Kiss Katalin, a Fõvárosi 
Szabó Ervin Könyvtár Zenei 
Gyûjtemény vezetõje,

Bánffy Miklós-díjat 
Péliné dr. Bán Éva, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
vezetõ fõtanácsosa,

és
Sáray László nyugalmazott könyvtáros,
a Tokaji Írótábor Egyesület titkára,

József Attila-díjat 
Dr. Tatár Sándor költõ, mûfordító, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
fõkönyvtárosa.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, 
és további sikeres munkálkodást, 
jó egészséget kívánunk!


