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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ ZALALÖVŐN 
 

Az idei, immár 76. Ünnepi Könyvhéten, neves vendége volt a zalalövői „Salla” 
Művelődési Központ könyvtárának Gyárfás Endre József Attila díjas író személyében, 
aki bemutatkozott a mai irodalom iránt érdeklődő közönségnek. 

Sokan eljöttek az érdekesnek ígérkező beszélgetésre, de többségében a helyi 
általános iskola felső tagozatos tanulóit érdekelte az író munkássága. Így a szerző 
kiemelt figyelmet fordított a gyerekekre, és először két olyan könyvéről beszélt, 
amelyekkel felkeltette a figyelmüket. 

Az első az Észak-amerikai népköltészetből vett műfordításokat tartalmazó 
Cowboyok, aranyásók, csavargók című volt. Az író több hónapos amerikai 
tanulmányútja során gyűjtötte össze a rendkívül gazdag költészetből e remekműveket, 
melyeket magyar nyelven elsőként jelentetett meg. A gyerekeknek felcsillant a szeme, 
amikor egy-egy aranyásó kaland, szerelmi gyilkosság, rablósors, rabszolgaszökés került 
szóba. 

A másik regénye a tavaly megjelent Magyar Lochness, mely fordulatos, 
mulatságos cselekményével vidám perceket szerzett a jelenlévőknek. Természetesen, 
szóba került az Észak-Skóciában található Loch Ness tóban élő vízi szörny „Nessie” is, 
hisz a regény megírásának ötletét ő adta. 

A 2004. évi könyvhétre jelent meg Gyárfás Endre legújabb regénye Édes 
Öcsém! címmel.  A levélregényben egy mai ember reagál a 18. századi száműzött 
Mikes Kelemen író gondolataira. 

A sok műfajú szerző a legkisebbeknek írt Dörmögő történeteiről is mesélt. „A 
gyerekeknek írt munkáim éppúgy szólnak a felnőttekhez, hiszen ha gyerekkorukban 
elolvassák őket, beépülnek az egyéniségükbe” – vallja az író. A négy útleírásáról is szót 
ejtett, melyek tulajdonképpen lírai naplók, hisz azt írja le bennük, hogy utazás közben 
mit érzett, gondolt. 

Az előadás után a hallgatók nagyon aktívan és érdeklődőn kérdeztek. 
Az író-olvasó találkozó – Gyárfás Endre sajátos előadásmódjának köszönhetően 

– igen jó hangulatban telt el. Összegezésként elmondhatjuk, hogy felejthetetlen 
élményben volt részünk, és a találkozó óta is töretlen népszerűségnek örvendenek művei 
kölcsönzőink körében. 
         Kemény Lajosné 
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