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A képen (balró jobbra):
Gálné Esztegár Ildikó,

a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Irodalmi Kör
elnöke, Lászlóffy Aladár, Szilágyi István, Sigmond István

és Bákai Magdolna.
A felvételt Bajna György újságíró készítette.

Írók-költõk
a könyvtárban

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban sok
író, költõ fordult meg az elmúlt idõszakban. Ez
annak is köszönhetõ, hogy 2003 szeptemberétõl
a Salamon Ernõ Irodalmi Kör (SEIK) az olvasó-
teremben tartja üléseit. S mivel a SEIK vendé-
geit a sajátjainknak is tekintettük, ma már el-
mondhatjuk, hogy Erdély különbözõ vidékeirõl
fogadtunk írókat, költõket. Csak néhányat emlí-
tek közülük: Ambrus Lajos Korondról, Komán

János Maroshévízrõl, Tüzes Bálint Nagyvárad-
ról érkezett hozzánk. A SEIK tagjai is több al-
kalommal olvastak fel saját írásaikból.

Néha, amikor nagyobb közönségre számítot-
tunk, más helyszínt kerestünk az író-olvasó ta-
lálkozók számára. Így volt ez május 17-én is,
amikor a Salamon Ernõ Gimnázium dísztermé-
ben találkozhatott a közönséggel a Helikon szer-
kesztõségének három tagja, aki a SEIK és a Pro
Libris Könyvbarátok Egyesületének meghívásá-
ra érkezett városunkba. Lászlóffy Aladár, Szilágyi

István és Sigmond István neve nem ismeretlen a
magyarországi irodalomkedvelõ közönség szá-
mára sem. A gyergyószentmiklósi irodalompár-
tolók is számos alkalom-
mal találkozhattak velük a
hetvenes-nyolcvanas évek-
ben, aztán tizenöt év szü-
net következett.   Kolozs-
vár esett túlságosan messze
Gyergyószentmiklóstól
vagy az utak voltak túlsá-
gosan rosszak? Ki tudná
ezt megmondani. Most
azonban szomjasan ittuk a
szót, és éreztük, hogy õk
még mindig a mi íróink:
verseik, novelláik, regé-
nyeik még mindig rólunk
és nekünk szólnak.

Május 24-én László

Péter, a gyergyószent-
miklósi fõiskola vendégta-

nára volt a Salamon Ernõ Irodalmi Kör és a
Városi Könyvtár vendége. A mai világban az
emberek többsége Keletrõl Nyugatra igyekszik.
Kevesen vannak, akik az ellenkezõ irányt vá-
lasztják. László Péter ez utóbbit tette.  Székesfe-
hérvárról érkezett hozzánk, hogy egyetemi ta-
nárként tanítsa az erdélyi fiatalokat. Itt találkoz-
hattak vele elõször a gyergyóiak és az Erdély
különbözõ vidékeirõl érkezõ fõiskolások. Lelkes
természetjáró lévén az Erdélyi Kárpát Egyesület
tagjai is hamarosan megismerkedhetnek vele,
most pedig költõként mutatkozott be.

László Pétert a székelyföldi – különösen a
gyergyói – táj varázsa vonzotta közénk. Ezt
verseibõl is érezni lehet. S ahogy mesél, rájö-
vünk: a gyergyói táj szépségeit és titkait jobban
ismeri, mint sokan közülünk.

Bákai Magdolna

Városi Könyvtár
Gyergyószentmiklós


