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Miután pénteken elköszöntünk a kolontári könyvtár
küldötteitől, a másnapi zarándokút foglalkoztatott. Péter
fiammal kinyomtattuk s összerendeztük a találkozásról
készített fotókat, s beragasztottuk a vándorkönyvbe.
Boros Ildivel előkészítettük viseleteinket, kendőket,
pokrócokat, ám titokban mindannyian reménykedtünk a jó
időben.
Szombaton, előzetes terveink ellenére csak 10 óra
körül kerekedtünk fel a helyi október 6-i koszorúzással
egybekötött megemlékezést követően. Heten indultunk útnak: Vass Máté (8 éves), Babina Csaba
(14), Édes Bálint (31), Boros Ildikó (46), Kővári Ursula (55) s jómagam (62), a Vass Ernő (51
éves) gyeplőzte
kétlovas hintón. Örömmel nyugtáztuk, hogy a Teremtő kegyeibe fogadott
bennünket, mert szép őszi napsütésben - „nyárias melegben, tavaszias zöldben” - tettük meg az
utat. Áthaladtunk Pápasalamonon, Dákán, Kéttornyúlakon, s szóba elegyedtünk a ránk
csodálkozással bámuló, utcán sétáló, boltba igyekvő, padon üldögélő falusiakkal. Kíváncsi
kérdéseikre elmondtuk, mi célból zarándokolunk. Tudakoltuk, járnak-e könyvtárba, mikor s mit
olvasnak, büszkélkedtünk a zarándoklat könyvével… Egy ízben a lovak miatt hosszabb pihenőt is
kellett tartanunk, így nem értünk a megbeszélt időre az Esterházy-kastélyhoz. (Telefonon
tartottuk a kapcsolatot a pápai könyvtáros kollégákkal s ők türelmesek voltak.)
Aztán végre bekocsikáztunk a kastély elé, ahol
vendéglátóinkon kívül a helyi televízió munkatársai
fogadtak bennünket. Örömteli üdvözlés után átadtuk
ajándékainkat és a könyvtárút vándorkönyvét Polovitzerné
Antal Mónikának.
A barátságos fogadtatást követően a könyvtár
gyermekrészlegében frissítővel, kávéval kínáltak s átadták
ajándékaikat: olvasás-népszerűsítő kiadványaikat. Váminé
Molnár Emma rövid de velős tájékoztatást nyújtott a
pápai Jókai Mór Városi Könyvtár működéséről s személyre szóló okleveleket vehettünk át. Ezután
kedvünkre nézelődhettünk az épületben, láthattuk a könyvtári folyosón elhelyezett tárlókban a
nagymama korú Funtek Frigyesné babagyűjteményét, s azokat a gyermekmunkákat, amelyeket a
legutóbbi könyvtári pályázatra készítettek a könyvtár pápai és környékbeli gyermekolvasói.
Ezt követően irodalmi sétára indultunk. Útvonala végigvezetett a régi belváros utcáin,
sikátorain. Miközben gyönyörködtünk a patinás épületekben s álmélkodtunk a hozzájuk fűződő
irodalmi emlékekben, Emma asszony színes történetekkel, anekdotákkal fokozta érdeklődésünket. A városnéző kalandozásra közös fagylaltozás tette fel a koronát.
A fagyitól felfrissülve visszaballagtunk a kastélyudvarban kipányvázott hintóhoz s mikor
indulni készültünk, még dr. Hermann István könyvtárigazgató úrral is parolázhattunk.
Ezután összerendeződtünk a visszaútra, elköszöntünk házigazdánktól, Mónikától, hintóba
szálltunk s énekszóval, hosszan integetve kihajtottunk az átalakítás miatt lezárt főtér háta
mögött Pápa városából.
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