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Útinapló - Erdély – 2012. április 18-22. - 2. rész A kastély s a vendégházak megtekintése, valamint a 
köménypálinka kóstolása után (itt én ismét kimaradtam :)) 

Április 19. Csütörtök Kisbacon - Benedek Elek szülőfaluja - felé vesszük az 
irányt. De! Ezúttal nem a 'Benedek Elek'-emlékházba 
megyünk, hanem egy működő vízimalmot és az azt Hivatalos programmal indítunk: sajtótájékoztató. Jellemző 
üzemeltető családot látogatjuk meg.Székelyudvarhely nyüzsgő életére - s a közelgő választá-

sokra -, hogy egymást érik ma (is) a sajtótájékoztatók, a A "családfő" Etelka néni... nem is tudom, mit írjak róla és 
minket érintőre ezért - viszonylag - későn kerül sor. hogyan, mert bizony ahhoz, hogy akár csak érzékeltetni 

tudjam Etelka néni egyéniségét a meglévőnél sokkal 
nagyobb és főleg színesebb szókinccsel kellene 
rendelkeznem. Apró, törékeny termete ellenére betölti a 
helyiséget, sőt az egész malmot, érett férfiember fiai 
asszisztálnak neki mindenhez. Pedig később, mikor Etelka 
nénitől kicsit távolabb kerülnek, kiderül, ők is beszédesek 
és nyitottak.

A nyomtatott s az elektronikus média képviselői, újságírók 
és fotósok vannak jelen, az érdeklődés őszinte. Ezzel 
harangozzuk be a másnapi, hivatalos és ünnepélyes 
könyvátadást. 
Ezután útra kelünk, Miklósvárra, "Károly herceg nyom-
dokain". A kastélyt - bár felkészítettek rá, mert kedves 
barátnőnk, Soós Móni, idegenvezetőként dolgozik ott - 
szívszorítóan rossz állapotban találjuk. Egy filmforgatás-
nak köszönhetően néhány szobát helyreállítottak.... 
Istenem! Hány ilyet láttam már itthon is! S ugyanaz a A falon egy friss, nagyított fotó látható: A most megismert 
szomorú törté-net: az államosítás után a legelképesztőbb család, Károly, brit trónörökös társaságában. Egy másikon, 
célokra használ-ták ezeket az épületeket, iskolától az Etelka néni Harry herceg mögött ül, egy crossmotoron. De 
istállóig, majd a rendszerváltás után többnyire elvárják a ez csak egy-két vidám mondat erejéig kerül szóba.
leszármazottaktól a helyreállítást... erről egy alkalommal A malom nagyon izgalmas és – legalábbis számomra – 
Nádasdy Borbálától is halottam, aki ebben a cipőben jár(t). különleges. Melengeti a szívemet, hogy az egyik sarokban 
Aztán egy-két helyiség megújul, ha éppen odatéved egy „Bábolna” feliratú zsákot látok.
stáb, filmforgatás céljából.
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S közben feldereng, hogy a kedvenc hajnali (illetve most Elérkezik a hozott dokumentumok hivatalos átadása, 
már reggeli) műsoromnak – a „Kárpát Expressz”-nek – melyre természetesen a könyvtárban kerül sor, Karcsi a 
köszönhetően már „ismerem” Etelka nénit: A sajtó számára kiemeli, hogy „mivel előre megkérdeztek 
vízimalomról, mint kuriózumról, s a vele járó folyamatos és bennünket, hogy mire lenne szüksége a könyvtárnak, ezek a kötetek 
kemény munkáról szólt egy riport. az állományt nemcsak bővítik, hanem fejlesztik is”. 
Élményekkel és némi frissen őrölt puliszkaliszttel vidáman Az esemény után még elmegyünk a zetelaki gáthoz, bár az 
távozunk. Móninak és Karcsinak külön köszönet Etelka eső szemerkél, a látvány így is nagyon szép. Útközben talál-
néniért és családjáért (is)!!! kozunk egy stopossal, aki régi, kedves ismerős, össze-
Este pedig – nem hiába bíztam benne! – a felhők eltűnnek, s húzzuk magunkat, s elvisszük, ameddig tudjuk. Erdélyben a 
újra ott állok (állunk) a gyönyörű, csillagos égbolt alatt, a stoppolás hétköznapi, szokott dolog. A szükségességen túl 
Hargitán. az emberi kapcsolatok, az egymásra utaltság élteti.

Estére kitisztul az ég, s én újra gyönyörködöm a csillagok-
ban.

Április 20. Péntek Kitérő: Bencze Tibi elmeséli, hogy akadt olyan vendég, aki 
itt, Kalibáskőn értette meg a „Tejút” elnevezését. Nos, én 

A hivatalos és ünnepélyes átadás napja. Rendhagyó módon egy másik szó értelmét tapasztaltam meg itt: a „vaksötét”ét. 
erre a napra semmi más, nagyobb volumenű programot Történt, hogy éjjel felébredtem, s kinyitottam a szememet. 
nem is terveztünk. Séta a környéken, szerencsére csodaszép Nem láttam semmit. Abszolút semmit. Furcsa volt, mert az 
idő van! Felfedezzük az utolsó hókupacot a Hargitán, s ablak s az azt takaró roló között volt némi rés. Egy darabig 
közben, egy elcsípett telefonbeszélgetésből halljuk, hogy a vártam, hogy a szemem hozzászokjon a sötéthez, de hiába. 
közelben medvebocsokat (vélhetően árvákat) találtak. Már kétségbeesetten forgattam a fejem mindenfelé, keresve 
Ez arra késztet, hogy visszafelé vegyük az irányt. valami apró, pici fényforrást, de semmi. Hosszú másodper-
Koradélután indulunk Székelyudvarhelyre, még mindig sok cekig azt hittem, hogy megvakultam! Rettenetes érzés volt. 
idő van a hivatalos programig, így útba ejtjük a Kauflandot, Majd eszembe jutott, hogy az éjjeli szekrényen van a mobil-
gondolva már az otthoniakra is, hiszen számtalan finomság telefonom (hermetikus tokban!), kitapogattam nagy nehe-
kapható itt, ami otthon nem (hogy a személyes kedven- zen, s miután sikerült a tokból kiszabadítani, megnyugod-
cemet említsem csak, a rahátot). Ezt követi egy egyszerű, de tam: nem vesztettem el a látásomat, csupán megértettem 
annál finomabb ebéd: miccs, amit sosem hagynék ki. egy szó igazi jelentését. Időközben újra felhős lett az ég, s 

Kalibáskőn éjszaka az egyetlen fényforrás a Hold s a 
csillagok.
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