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Előzmény
A székelyudvarhelyi és a tatabányai városi könyvtár 
kapcsolata közel tíz éves, a hivatalos testvérkönyvtári 
kapcsolat pedig idén a hatodik évébe lépett. A pályázati 
lehetőségek megragadása természetes, szinte rutinszerű.
A mostani utazás célja is ezzel függ össze: A Kölcsey 
Alapítvány pályázata segítségével vásárolt dokumentu-
mok célba juttatása.
Elárulom: még csak szombat (április 14.) van. De 
gondolataim már a Hargita felé kalandoznak. Számtalan 
kisebb-nagyobb előkészületi lépéssel közelítek… közelí-
tünk. Legutóbbi az utasbiztosítás és az ún. zöldkártya 
(nemzetközi igazolás a kötelező gépjármű felelősségbizto-
sításról) beszerzése volt. S persze az elhatározás, hogy most A jó tempónak köszönhetően jó időben érkezünk, s Karcsi 
nem egy egyszerű tudósítással jelentkezem a KeMLIB-ben, (Szabó Károly, az udvarhelyi könyvtár igazgatója) már 
hanem útinaplóval. Útitársaim – a városi könyvtár egykori Parajdra elénk jön, hogy ott megnézhessük az Áprily-
és jelenlegi igazgatója, Csics Gyula és Gyüszi László –, emlékházat. Nagyon kedves és figyelmes (tehát „karcsis“) 
valamint vendéglátónk, a testvérkönyvtár igazgatója, gesztus, hogy az Áprily-emlékévben (születésének 125., 
Szabó Károly még nem tudják, hogy „merénylettel halálának 45. évfordulója van) az erdélyi programok közül 
készülök ellenük”: egy-egy nap vagy momentum megírását mindjárt ez az első. 
rájuk bízom. Székelyudvarhelyre érve a „Gondűzőbe” terel bennün-

ket, ahol örülhetünk a viszontlátásnak. A „Gondűző” a 
város egyik – a könyvtárhoz igen közel eső – nívós étterme. 

Április 18. – Utazás Finom, házias ételek, kifogástalan kiszolgálás, kellemes 
légkör. Már alig várom, hogy újra paraszt csorbát ehessek, 

Közel 700 km vár ránk, ezért korán indulunk. Részemről az finom, házi kenyérrel! Aki még nem kóstolta, feltétlenül 
utazás mindig nagy örömmel tölt el, s ha ilyen sokat kell tegye meg, ha lehetősége van rá! A székely „welcome 
vezetni, az külön jólesik! Bár némi mentális felkészülést drink”-ből egyelőre nem részesülök, mert a szállásunk 
igényel, hogy a hosszabb úton több az „oda nem illő” köz- ezúttal rendhagyó módon Kalibáskőn van, tehát még 
lekedő, ezért igyekszem kevésbé a szívemre venni az általuk 30 km-t vezetnem kell. Ezért némileg sóvárogva nézem, 
okozott kellemetlenségeket. A saját magam szórakoztatá- ahogy a három igazgató fogyasztja a finom pálinkát.
sára egy darabig számolom az említett réteg által előidézett Úgy érzem, muszáj megírnom, miért is nem a könyvtár 
rázós szituációkat, de valahol az út felénél feladom… vendégszobájában kapunk szállást. Előtte azonban még 
Egyébként sem tudják a kedvemet szegni, vár ránk Erdély s azt, hogy minden rosszban van valami jó, ezúttal a 
a Hargita! kalibáskői szállás az, mert hat éve már volt szerencsém ott 
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Tehát: Végre befordulok Bencze Tibi 
… és rövidre és finomra(!) fogva a szomorú dolgot... olyan menedékházához (így nevezik 
rossz anyagi körülmények között tengődik a Tatabányán ott az egyébként nagyon kom-
működő megyei és a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, fortos, s minden igényt kielégítő 
hogy a meglehetősen hideg áprilisban nélkülözni kell a vendégházat). Tekintélyes ku-
fűtést. Őszintén nem tudtam eldönteni, sírjak vagy tya, a hat éves, Marci névre 
nevessek, amikor 700 kilométerre a saját könyvtáramtól hallgató malamut áll őrt. Nem 
teljesen ugyanazt tapasztaltam, mint amiből jöttem: merek kiszállni, pedig gyanítom, 
didergő könyvtárosok három pulcsiban, meleg zokniban, hogy találkoztam már vele, 
piros orral a forró teától várják a megváltást. éppen hat éve, mikor kölyök 
A finom vacsora és a következő napok megtervezése után volt. Mindhárman sajnáltuk, 
irány Kalibáskő. Kalibáskő Székelyudvarhely után 30, Csík- hogy nem fotóztuk le ott és 
szereda előtt 20 kilométerre van, a Hargitán. Ezt nem akkor Marcit, mert nagyon 
településként kell elképzelni, mert nem az. Az ott működő tekintélyt parancsoló volt!
"Kalibáskő gyerekvilág" honlapja így ír róla: "A 13A jelű Később persze, miután látta, 
műúton Székelyudvarhelyről Csíkszereda irányába haladva a hogy a gazdája szívesen látott 
Vargyas-patakot átszelő híd után érjük el a kalibáskői elágazót. vendégei vagyunk, Marci átvedlett puha kölyökkutyává és 
Ezt a területet különleges, kaliba alakú sziklaképződményről sokszor kereste a közelségünket, igényelve a dédelgetést, 
nevezték el, amely a Tolvajos-patak fölött tornyosul. A tengerszint csakúgy, mint Cserge, a másfél éves komondor. A területet 
fölött 898 m-en a csend, a nyugalom és tiszta levegő uralkodik." rajtuk kívül még 15 kutya - főként szibériai huskyk - tud-
Ezt bizony megerősíthetem. Mint említettem, hat éve már hatják otthonuknak, Bencze Tibi ugyanis - Szabó Karcsi-
volt szerencsém itt vendégeskedni, s azóta is vágyom vissza. hoz hasonlóan - lelkes kutyaszánozó. 
Hogy mást ne is említsek: olyan csillagos égboltot, mint Végre én is hozzájutok az "Isten hozott" pálinkához és a 
Kalibáskőn, még sehol nem láttam. Bár érkezésünkkor a csíki sörhöz. Ez 700 kilométer után mindig nagyon jólesik!
felhők takarják az égboltot - esik is, a fene vinné! - , s az elő-
rejelzés sem ígér mást a következő napokra... én bizakodó 
vagyok. Folytatása következik....
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