
A KISZ-OK TATÁS KERETÉBEM 
Vendégünk: Nemeskürty István
Amint ez a nemrég megnyílt KlSZ-klub falán díszel
gő fényképekből is látható, néhány hete vendégünk 
volt Nemeskürty István, Író és publicista - nem 
meghívott előadónk, hanem vendégünk. A klub beren
dezése sem volt még egészen kész, a bevezető udva
riaskodások hivatalos hangja is perceken belül ba
ráti eszmecserévé melegedett.

Ennek megfelelően beszélgetésünknek nem volt 
határozott gerince, bár az érintett kérdések túlnyomó része egy tárgykörre, 
az egyén történelmi felelősségére vonatkozott. A jelenlevők (igen kis létszá
mú hallgatóság) főleg 8 Bequiemről kérdeztek - hiszen mindmáig ez e szerző 
legismertebb és legtöbbet vitatott alkotása - a személyes felelősség problé
mája is Jány Gusztáv alakjával és szerepével kapcsolatban fogalmazódott meg. 
Meggátolhatta volna-e a hadseregparancsnok a második magyar hadtest pusztulá
sát? Hol van az a határ, ahol az embernek, az egyénnek a feltétlen engedel
mességre nevelt katona fölé kell kerekednie? Ezeket a kérdéseket vitattuk a 
leghosszabban.

A beszélgetés során Nemeskürty birálta a még ma is gyakran meglevő, 
"romantikus" történelemszemléletet, elitólte a busmagyar beletörődést és 
passzív rezisztenciát éppúgy, mint az értelmetlen, öncélú hősködést. Érdekes 
részleteket mondott el többek közt a szabadságharc történetéből.

Mint korábban annyi interjúban és nyilatkozatban, Nemeskürty a mi össze
jövetelünkön is megerősítette álláspontját a második világháborúban elfoglalt 
szerepünk és a Don mentén elpusztult magyar hadtest ügyében. Elmondta, mennyi 
támadás érte ezért az állásfoglalásért. "Balról" vitatják a téma jelentőségét 
mondván, hogy fasiszta ország fasiszta hadserege pusztult el, mely nem érdem
li meg ezt a pátoszt. "Jobbról" pedig azt tartják megbocsáthatatlannak, hogy 
leleplezte az akkor magyar (és német) hadvezetés erkölcstelen praktikáit. 
Nemeskürty tényekkel válaszolt mindkét támadásra, saját müvét idézve: "Ezek 
az emberek áldozatok voltak, sőt majdnem hősök, és nem sajnálom tőlük a 
requiemet."

A konkrét témáktól elkanyarodva végül arról beszélgettünk, hogy milyen 
fontos saját történelmünket ismerni, róla gondolkozni, vitatkozni, véleményt 
alkotni. Nemeskürty szerint csak addig van történelmünk, amig foglalkozunk 
vele, amig az egyes eseményekről véleményünk van (akkor is, ha ez a vélemény 
esetleg hibás). Amikor a történelem lexikonba, tudományos munkákba zárva félé
kéiül a polcra és ki vész az emberek tudatából, már nem történelem többé, csu
pán emlék; semmilyen hatóereje nincs. Nem szabad engedni, hogy a magyar tör
ténelem a régi magyar irodalom sorsára jusson.

Megszívlelendő tanulság ez, sőt mi több, kötelesség. S bár didaktikusán 
hangzik, nem csupán pedagógus-feladat, kötelessége minden, a közművelődés 
területén dolgozó embernek - azoknak, 8kik számára történelmünk sorsa nem
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közömbös.
Nemeskürty István megígérte, hogy a jövő év tavaszán újra ellátogat 

hozzánk.
BALOGH JUDIT
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Október közepén a fiatalok egy csoportja - a KISZ szervezésében - 
kirándulást tett9az alábbiakban közölt útvonalon.Hazajővetelünk 
után néhányan válaszoltak a "Mi volt az a három dolog,ami a legj 
jobban tetszett/nem tetszett a kirándulás során?" kérdésre.
K válaszokból állítottuk össze a közölt utlbeszámolót•
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okt,12.szombat
Találkozunk 6-1/4 7 között a Déli pályaudvaron,a Tapolcára 6.32-kor 
induló gyorsvonat végénél /esős időben u pénz taraknai,u bejárattól * 
balra/. JLTapolcára érkezőnk 9.46-kor /a Balaton északi partján utazunk végig/ 
Tapölcun"megnézzük Batsányi János uzlilőhuzut és*1 tavuabarlangot ,mujd 
megebédelünk /tetszés ozorint vondéglóuen vagy hideget/.
13.15-kor személyvonattal átmegyünk öümogre,itt\ két óránk lesz arra, 
hogy megnézzük a varat,a Maulbertech freskóivan díszített templomot, 
és Kisfaludy Sándor szülőházát.Sümegről Ukkon /^resztül 17*45-kor 
megérkezünk Zalaegerszegre .Szállásunkra haj tutunk,euzllnk-iozunk , sétft 
a varosban.AlvasT z v ^ ,
okt .13. vasarnap 1 \ hfr* ^
Hajnalban /1/2 7-7 körül/ kelünk,rcggolizünk éu 8 urakor autóbusszal / 
Zola megyei körútra indulunk .Zalaegerszegről óozakkelet felé vasszük utunkat ,ma.1d a türJoi/XIII • sz.. első feléből való/i nemzetoégi monostor-j^l 
tomplom megtekintése után délnek fordulunk.Megáll^ink Zala őzen tg ró tón 
/tcmplomomk.Batthpájiy Batthyány-kastély/.Kallóudon /körtemplom/7 
Kehidán /XII.sz-1 kápolna.Deák-kurla/.Nugyküpőrnüjcon /XII•oz-i,há- 
röm“fiö3óo,román etilusban épült nemzetségi~tompIöm7~ée visszatérünk 
Zalaegerszegre. I
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l/2_12-kor-megérkezik_társaságunk^roáol^fele.Nekik^ezól_a^következőI[?£2rÜ“?§Í2l"*~ r~"
7.27/-kor indul a vonat a Déli pályaudvarról /zalaogorezegi gyors/ és 
11.27-kor ér Zulaegerszegre.A csoport vezetője Révay Rita ,vole be- M 
szeljétek meg,hol éo mikor találkoztok.Csak le ne kesoetekl
Tehát 1/2 12-kor együtt leozünk és busszal megyünk a zalaegerezegi *
GöcseJi^Skonzent megnézni.Sajnos nem lesz túl sok időnk rá,1-1/2 2- Tc5r“iova6B“lcéII“indulnunk.Irány az Őrség'Zalaegerszegről nyugat fölé 
megyünk,megéllünk Pnnkuszon /fa harangláb/.üriszentpéteren /különösen szép gót tomplom/VSzőIafőn /népi építészetl"őmlekék77roujd Őri- 
szentpétoron éo IvancorPIcéröeztül .észak felé fordulva mogyünk Szom- 

, y. bathelyre.de előzőleg - remélhetőleg még világosban - Jakra érünk,<9 ' c ahol Magyarország egyik legszebb éo legépebb középkori**templomát
<1 £ nézzük meg.Szombathelyen a turistaszállóba,majd vacsorázni megyünk

rj /a vacsorát míntlénícínetc'megrondeitűk,a befizetett összegbon bonne 
. CSj van/.Szabad foglalkozás. í --- v roktaiihítfő v" l--S\ /i_ VL (V)

üzen a reggelen nem luetálkodunk.mert 0.3&-kor Indul vonatunk K<5- i
§*£«re,9-kor ott vagyAnk,és kb. 2 óránk lesz a szép varosban való esd- J t tangolásra.Délben visszamegyünk Szombathelyre,ebédelünk,és elbucsu- /

X zpnk azoktól.akiket a kötelesség már délutánra haza szólít./Vonatuk 
12.53-kor indul,és l6.33~kor van a Déli pu-on/.fcbéd után látogatási 
teszünk a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtarban,majd körülnézünk Szóm- , «<^> bathelyen.Vonátűnk"I7743-Kor"In3űI755 2IT23zkor ér a Déli pu-ra. L

\ Mpgl.Vgaarnap délbon nem lees időnk vendéglőbe Ülni,az autóbuszban fo- \ c.
Jsj ^unk hideget enni,vlesont a meleg vacsora biztos. f

CL.

KA

*£ X CLÍw-

U vJUZű-
&&>*$***>$ Ts./

3M


