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Nemeskürty István megígérte, hogy a jövő év tavaszán újra ellátogat 

hozzánk.
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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
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Első maradandó élményem Sümeg volt. Itt láttuk a Kisfaludnak emlékmú
zeumát, a plébánia templom híres Haulbertsch freskóit. És nem utolsó sorban a 
várat. Az 1210-ben épült erődítményt a Rákóczi-szabadságharo idején elfoglal
ták és lerombolták a császári csapatok. Helyreállítása az 1960-as években fe
jeződött be* és ma már korabeli teljes szépségében emelkedik a község fölött.

Ilikor az agyoncsodált sümegi várból lejöttünk* megtekintettük a volt 
püspöki istállót* amely a XVIII. században épült* a kor építészeti stílusának 
megfelelően* barokk stílusban. "Barokk istálló", kicsit komikusán hangzik, de 
az épületet jelző műemlék-táblának igsza van, mert az épület kivül-belül 
barokk, még a kerítése is, amely már a várból letekintve magára vonja a fi
gyelmet. Az istálló-épület a mellette elhelyezett lószerszám-muzeummal együtt 
nemcsak múzeumi látványosság, hanem ősztől tavaszig "űzőnél" is. látogatásunk
kor is tele volt szebbnél szebb tényészménekkel, az slmásszürkétől a nóniuszig.

Zalaszen tgró tón a műemlék r.k. templomot alkalmi idegenvezetőzik, egy ép
pen ott tartózkodó idős néni mutatta be. Megható lelkesedéssel és szeretettel 
vezetett körbe bennünket, felhiva figyelmünket a legapróbb részletekre is. A 
járási székhely másik nevezetességét, a barokk stilusu volt Batthány kastélyt 
néztük meg ezután. Ez a műemlék volt számomra az egyetlen nagy csalódás. Az 
épület és a park igen elhanyagolt és gondozatlan. A kastély belseje, melyet 
időközben átalakítottak kollégiummá, szürke és sivár. A tantermekben sehol 
egy kép, sehol egy virág. Ez az épület a szellemileg fogyatékos gyermekek 
"otthona".

Engem e kirándulásra kiváltképp Zalaegerszeg környékének és az Őrségnek 
ismeretlensége vonzott. Az élmények, asszociációk közül az e tájhoz fűződők 
ragadtak meg bennem, hatottak az újdonság varázsával. így a második nap 'gaz
dag programja során a kehidal Deák-kuria egyszerű épülete és körülötte a szép* 
dús növényzetű kis park meghittsége keltette fel érdeklődésemet. Valami ősi, 
nagy csönd, nyugalom áradt az épületből és környékéből.

A Falu-muzeumba belépve szemünkbe ötlött egy emeletes épület, a vízi
malom, A skanzen egyetlen nem odatelepitett épülete. A malom ugyanis ide 
épült a Zala folyó partjára. A kis folyó itt forgatta hatalmas kerekét, amely 
szorgalmasan őrölte a gabonát. Most szinte áll a viz, a keréklapátokat belep
te a moha, a garat üresen tátong. A régi hangok már csak a kiváncsi látogató 
"lelki füleiben" támadnak fel újra.

Pityerszert Az őrségi szeres települések gyöngyszeme. A nevében van va
lami becézés, babusgatás. Egyedül itt található kerített ház eredeti formájá
ban. Hasonló építészeti különlegesség az emeletes "kástu". A tomácos székely 
házakat formázza ez a zsúppal fedett önálló kis házikó, mely elsősorban a 
kamra szerapót töltötte be. A szerek, dombon álló kis házaikkal csodálatosan 
belesimulnak a tájba.

Hátfő délután programunk Szánbathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyv
tár megtekintése volt. Előtte egy hangulatos halászcsárdában ebédeltünk. Bent 
jó meleg volt, finom ételek, kint pedig hideg és eső, nem csoda hát, ha ki
csit nehezen indultunk néki a szokásos könyvtárlátogatásnak, húz tűk is az
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időt egy darabig. Ezt aztán meg is bántuk, mert a könyvtárban nagyon kedve
sen fogadtak bennünket az ottani fiatalok. Papucsban, kényelmesen, frissen 
főzött kávé mellett hallgattuk előadásukat a könyvtár múltjáról és jelenéről. 
Azután megmutatták az olvasótermeket, a gyermekkönyvtár után a felnőtt rész
leget, amely szintén szabadpolcos, hatalmas összefüggő terület. Ez, a térel
választóként használt polcokkal azonban úgy van tagolva, hogy egymástól na
gyon jól elkülönített kisebb olvasótérnek alakulnak ki. Szerintem ezzel a 
megoldással ideális munkakörülményeket teremtettek olvasóknak és könyvtáro
soknak egyaránt. Az olvasók munkáját sokféle, jól használható katalógus, 
mikrofilm-leolvasóval felszerelt kis kutatószoba és helytörténeti gyűjtemény 
segíti. Az egész könyvtárra jellemző a kellemes, otthonos és célszerű modern
ség (1968-1970 között épült). Azt hiszem, hogy az egész csoportnak végül a 
zenei részleg nyerte meg legjobban a tetszéséi;. Tizenkét fülhallgatón kerese
tül egyszerre négy különböző zenemüvet lehet hallgatni. A könyvtár lemezről 
hangszalagra való átjátszást is vállal. Továbbmenve megnéztük még a tömör- 
raktározásu raktárát és a könyvkötészetet. A könyvtárnak kis sokszorosító 
üzeme és fotólaboratóriuma is van. A hangulat rövid időn belül feloldódott, 
és igen kellemes, kötetlen beszélgetéssel töltöttük végül el az időt.

Utunkon többször is találkoztunk haranglábakkal (a fiuk kellő jártassá
got szereztek a harangok félreverésében), de talán még többször ütköztünk 
tilalomfákba, a zalaegerszegi turistaházban éppúgy, mint a göcseji skanzen- 
ban. Ott például be sem mehettünk a kis házakba, hogy közelebbről láthassuk 
8Z érdekes, régi használati tárgyakat.

Az utókor számára megörökitettük első szálláshelyünk (a zalaegerszegi 
turistaház) házirendjének néhány pontját:
1. A bútorokat egyik helyiségből a másikba átvinni szigorúan tilos! (A szoba- 

berendezés egy darab szekrényből és vaságyakból állott.)
?. A kályhába szemetet és élelmiszereket rakni tilos. (Kályha csak a szobákban volt, ahol "étkezni szigorúan tilos".)
3. Poroltókat csak tűz esetén szabad használni.
4. Az ágyneműt töxülközésre használni tilos.

A rosszról semmit vagy keveset: 1. késett a busz, emiatt huzni kellett 
a programból. 2. Első nap esett az eső. 3. A nap még a fotósok kedvéért sem 
volt hajlandó kisütni. Lehet, hogy más több rosszra emlékszik, de nekem a 
megszépítő távolból már csak ez jut eszembe.

Visszatekintve: akkor lett legjobb a hangulat, amikor a társaság kiegé
szült, a könyvtár legkülönbözőbb részeiről érkezett emberek (pl. raktárosok, 
akik már a Várban dolgoznak) megismerkedtek. Sokat beszéltek munkájukról, 
sokszor közös problémákról. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a kirándulást 
többszörösen hasznosnak éreztük.

Élményeit lejegyezte: Pékár Zsuzsa, Horváth Tibornó, Jávor Judit, Hálák 
Magda, Pászti Ágnes.

Egybeszerkesztette: Kastaly Beatrix
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