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„Sokat olvastak, hallottak 
róla, különösképpen mos-
tanában, a hercegi esküvő 

és utána a hercegi látogatás kapcsán. 
Azelőtt is nagyon sok írás jelent meg 
róluk, hiszen az 1990-es évek elejé-
től Székelyföld része az a munka, 
amit Kálnoky Tibor és családja vál-
lal” – vezette fel a Székelyföld Galé-
ria csütörtöki vendégének bemuta-
tását Oláh-Gál Elvira. A Székelyföld 
kulturális folyóiratban megjelent 
beszélgetés apropóján szervezett ta-
lálkozón a gróf felesége társaságában 
volt jelen, és amennyire csak az idő 
engedte, részletesen beszélt család-
jukról, a hazatérésről, az itthon meg-
kezdett, folytatott értékmentésről.

„Én nem tértem vissza, hanem 
idejöttem. Én Münchenben szület-
tem, és végül is Nyugaton nőttem 
fel, de mindig is tudtuk, hogy kik 
vagyunk, hogy honnan jöttünk, bár 
ez már csak homály volt számunk-
ra” – vette fel a beszélgetés fonalát 
a vendég. A gróf elmondta, hogy 
annak idején talált egy levelekkel, 
okmányokkal tele bőröndöt, ami 
a nagyapjáé volt. Ez a bőrönd volt 
az, amivel menekült annak idején, 
amikor 24 órát adtak neki, hogy el-
hagyja az országot. „Kezdtem ebbe 
beleolvasni, mivel nem tudtam ma-
gyarul, a magyar részeket nem ér-
tettem, de voltak német levelek is, 
és ezekből annyira megelevenedett 
az itteni élet, amilyen volt a ’30-as 
években, hogy kíváncsi lettem rá, 
hogy nézhet ez ki és most mi van 
itt. Édesapám azt mondta, hogy 
szó sem lehet a visszatérésről. Ugye 
1986-ról van szó, nem is engednek 

be, és egyébként is, minden eltűnt, 
ami egyszer volt, a folytonosság 
megszakadt, nincs amit ott keres-
ni” – emlékezett Kálnoky Tibor. 
Addig dolgozott tervén, amíg egy 
évvel később ’87-ben végül is autó-
ba ültek és Kőröspatakra érkeztek. 
„Amit itt találtunk, az számunkra 
teljesen megdöbbentő volt, mert 
kiderült, hogy a folytonosság teljes 
mértékben megmaradt. Csak éppen 
mintha egy fagyasztóládába rakták 
volna az egész országot. Megder-
medve megtaláltuk mindazt, amit 

nagyapám itt hagyott. Megvolt a 
szörnyű politikai helyzet, minden-
ki félt, de a lényeg az volt, hogy mi 
köveket nézni jöttünk, és ehelyett 
embereket találtunk. Érdekes volt, 
hiszen édesapám sem tudott már 
magyarul, de amikor meglátta a 
templomot, eszébe jutott a szó, 
hogy templom. S a következő szó, 
ami eszébe jutott, az a plébános 
volt. Így potyogtak vissza a szavak 
az emlékezetébe, miközben megta-
láltuk az elveszett hazánkat” – ele-
venítette fel a gróf. 

Egy jó bringát szeretnék, nem 
valamiféle drága sportjelvényt. 
Milyen legyen? – tesszük fel 

magunknak a kérdést. Ha napi haszná-
latra akarunk kerékpárt vásárolni, két-
féle kategória közül érdemes valame-
lyiket megcélozni. Az egyik a citybike, 
ami lényegében egy alapfelszereltségű 
mountainbike. Semmi extra, viszont 
van rajta sárvédő és kosár, esetleg gye-
rekülés. A gumi ne legyen se túl széles, 
se túl recés. Előre nem kell váltó, há-
tulra is elég valami egyszerű, mondjuk 
hatfokozatú. Az utóbbi évek nagy 
divatja a hátsó kerékagyban, láthatat-
lanul elhelyezkedő agyváltó. Nagyon 
praktikus, megbízható szerkezetek, de 
nem olcsók, és egy hátsó defekttel járó 
gumicserénél nehézséget okozhatnak. 
Hollandiában például nemigen van 
váltó a bicikliken, és valamikor mi is jól 
elvoltunk nélküle... Egyébként a napi 
városi közlekedésre szánt gépek eseté-
ben nem muszáj és nem is érdemes túl 
nagy összeget áldozni a biciklire. 

Sokan szeretnének hosszabb uta-
kat is megtenni a mindennapi közle-

kedésben egyébként jól használható 
kerékpárjukkal. A nagyobb kerék-
méretű, gyors és mégis kényelmes 
tracking típust pont erre találták ki. 
Kicsit drágábbak, mint az előző típus 
(úgy ezer lejtől indulnak az elfogad-
hatók), de akár 100 km-es túrákat is 
letekerhetünk velük. Ilyen távnál már 
megtérül, ha a jó minőségbe kicsit 
több pénzt fektetünk. 

Bármelyiket is vesszük, van néhány 
alkatrész, amin nem szabad spórolni. 
Ha egy váltó meghibásodik, abból 
nagy probléma nem lehet, de amikor 
a nyolcvankilós terhelésre belőtt átlag-
abroncs felmondja a szolgálatot a te-
lerakott bevásárlókosár, netán a hátul 
ülő kisgyerek pluszsúlyától, az nagyon 
veszélyes lehet. A régi kerékpárok alatt 
elnyűhetetlen kerék volt, aztán felvál-
totta őket a gyenge minőségű újkori 
változat. A fék legyen V-rendszerű, a 
fékkar pedig semmiképp ne műanyag! 
Fontos még a jó nyereg: nem fogjuk 
megbánni, ha ügyesen választjuk ki, és 
a legkényelmesebb magasságba, illetve 
pozícióba állítjuk.
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