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1991. január 2. — 1991. december 30. 

 
Gyárfás Endre — Beke Sándornak 

 

[Budapest,] 1991. január 2.  
 

Beke Sándor úrnak 
 

Kedves Barátom! 
Megtisztelőnek érzem szíves invitálásodat, hogy küldjek írást kitűnő lapotokba. 
Az eddigi lapszámokat olvasva úgy gondoltam, hogy témakörötökbe, érzelmi 

„arculatotokba” beleillik a mellékelt rövid regényrészlet. 
Gyanítom, hogy maga a regény (Hosszú útnak pora. 1988, Zrínyi Kiadó) 

nemigen jutott el Hozzátok. Pedig hát a regény cselekménye jórészt ott zajlik 
Erdélyben, hőse valóban élt a 17–18. század fordulóján (Ibrahim Müteferika), 
kalandos sorsú, törökföldre hurcolt magyar diák volt, igazi „székely útkereső” — 
csakhogy ő hazafelé kereste az utat. Erről az útkeresésről szól a regény. Úgy ér-
zem, megírása és megjelenése óta „aktuálisabb” lett, de hát ezt Nektek kell 
eldöntenetek. 

Külön borítékban — „könyv gyanánt” — feladok címetekre egy példányt. 
Kérlek, jelezzétek, hogy megkaptátok-e. Ha igen, küldök még többet. Esetleg az 
újabb (tavaly megjelent) regényemet is, a Zsuzsanna kertjé-t. (Hőse Lórántffy 
Zsuzsanna.) 

Boldog új évet kívánva, szeretettel üdvözöl 
Gyárfás Endre 



A Székely Útkereső levelesládájából II 175 

Balogh Edgár — Beke Sándornak 
 

Kv. [19]91. I. 5-én 
Kedves Beke Sándor, 
Ígéretemhez híven küldöm Erdélyi levél Párizsba című írásomat azzal a kéréssel, 

hogy változtatás nélkül közöljék. 
Egyben kérnék postán 3 példányt a számból, hogy elküldhessem másutt élő 

barátaimnak, esetleges másodközlés végett. 
Kérem, nyugtázza a cikk megérkezését. Köszönti 

Balogh Edgár 
 

Szabó T. Attila — Beke Sándornak 
 

Szombathely, 1991. január 22. 
Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola 
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

Beke Sándor 
felelős szerkesztő 
SZÉKELY ÚTKERESŐ SZERKESZTŐSÉGE 
 

Tisztelt Beke Sándor! 
Örömmel vettem a SZÉKELY ÚTKERESŐ szerkesztőségi felkérését és a 

folyóirat részére a „külső munkatársi” szerepet szívesen elvállaljuk, különösen 
abban az esetben, ha a lap alkalmanként az ember és növényvilág kapcsolatával is 
foglalkozni fog. 

Ebben az értelemben mellékeljük a tanszékünkön már második éven folyó, 
immár nemzetközinek szánt HÓVIRÁG-pályázat szövegét. 

Dr. SZABÓ T. ATTILA 
tanszékvezető 
főisk. docens 

BDTF Növénytani Tanszéke 
 

Lendvay Éva — Beke Sándornak 
 

Brassó, 1991. jan. 31. 
BEKE SÁNDOR 
SZÉKELYUDVARHELY 
 

Kedves Sanyika, 
Küldöm én is nagy sietve (az „idők” miatt) eme hirtelen összekapart anyagot, 

köztük egy gyűrött novellát, csak ez a példány van (egyszer átsirítettem a hatá-
ron!). Előbbi leveledet nagy későre kaptam kézhez (…). Szóval, használd fel eze-
ket az írásokat. Az apám-verseket áprilisi évfordulójakor. 



176 Székely Útkereső dokumentumok 

Az Interval-anyagok — a fordításaid nálam vannak, válogatok belőlük, az ol-
dalakat Páll Szilárddal közösen én szerkesztem. 

Ha jössz Brassóba, gyere beszélgetni. Jó, hogy megy Pestre tanulni. 
Baráti üdvözlettel 

Lendvay Éva 
 

Cseh Károly — Beke Sándornak 
 

Halmaj, 1991. január 31. 
Beke Sándor 
Főszerkesztő Úrnak 
Székely Útkereső szerk. 
 

Kedves Beke Sándor! 
Nagy tisztelettel és örömmel vettem kézhez válaszlevelét. Örülök, hogy be-

mutatásomra sort kerít lapjukban. Kért a márciusi számba egy kb. 20 soros be-
mutató szöveget: ezt Hajdu Gábor íróbarátom most készíti, s február 6-7 táján 
tudom postázni Önnek. Remélem, nem kések még el vele (hamarabb nem tudja 
megírni, mivel miskolci, én meg halmaji, és 5-re kért Tőle adatokat). Átadtam 
neki, hogy mielőbb postázzon Önnek novellákat (hatkötetes novellista külön-
ben): s ígérte telefonon, hogy ezt mielőbb nagy örömmel megteszi. Lenne egy 
ajánlatom Önnek: amennyiben szívesen veszi, folyamatosan tudunk — drámát 
kivéve minden műfajban — anyagot küldeni az Önök lapjának: ha erre igényt 
tartanak. Miskolcon működik — immár tizenkilenc éve — a KELET Irodalmi 
és Közművelődési Alkotócsoport, melynek tagjai folytonosan publikálnak orszá-
gos irodalmi lapokban, jónéhányuk többkötetes író vagy költő: illetve könyvki-
adással is foglalkozunk (KELET Könyvek Sorozat). Ha igényli, tudunk küldeni 
tagjaink kötetéből is — bemutatkozás — és ajándékképpen. Kérem, jelezzen 
vissza ezzel kapcsolatban! 

Drukkolok, hogy sikerüljön a TÜNDÉRORSZÁG c. gyermeklapjuk meg-
indítása, ebbe is tudunk anyagot küldeni olyan tagjainktól, mint Fecske Csaba, 
Csorba Piroska, vagy éppen tőlem is (ez évben jelenik meg a gyermekversköte-
tem): kérem, vegye fontolóra ajánlatomat/ajánlatunkat. 

Végezetül lenne egy saját kérésem: ha mód van rá, a korábban küldött 
Kor(a)sötét, Kifelé és Árnyalatok verseimet vegye ki anyagomból, s helyette a most 
küldött hármat — jobbak és aktuálisabbak, így érzem (évszakot és kort tekintve) 
— tegye be helyettük. Később majd küldök prózát is, s ha igényli, versfordításo-
kat (német, svájci, orosz, csuvas, tatár, szerb). Mielőbbi válaszát várva, sok szere-
tettel köszöntöm: 

Cseh Károly 
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Horpácsi Sándor — Beke Sándornak 
[Levelezőlap] 

 

Miskolc, 1991. II. 2. 
Kedves Collega! 
1) A Holnap közöl verseket. Hasonlít a Ti lapotokhoz. 
Szereted Tamási Áront? Lenne kedved írni róla? Szépet. 
2) A vers-szemelvényekhez a szerzők hozzájárulását is kérni kell. Hogyan lesz 

pl. a honorárium? Írok néhány nevet. Jelezd, hogy kiről kérsz írást. 
Pl. Eörsi István, Konrád György, Mészöly Miklós, Jánics Kálmán, László La-

jos, Juhász István, Füzi László, Bárány Tamás. Szóval az lenne jó, ha Te monda-
nád meg, miről, hogy ne dolgozzak potyán. 

(...) 
Sz. üdv. 

Sanyi 
 

Papp Attila — Beke Sándornak 
 

[Margitta,] 1991. II. 20. 
Tisztelt Beke úr, 
rég nem jelentkeztem, magam sem tudom miért, de valahogy úgy gondoltam, 

a három mesejátékom is megfelelő lesz a könyvbeli megjelentetésre, hisz külö-
nösebb anyagi haszonra sem tartottam volna igényt. Egyiket nemrég elküldtem 
egy magyarországi pályázatra. A Művelődés most kéri mindhármat. Ezért, kérem, 
legyen szíves postázni azokat Mezei József címére, a Művelődéshez. 

Dolgozgatok a Fakutyának, nemrég jelent meg egy stílusparódiám, egy jelene-
temet a nagyváradi színház kabaréműsorában adják elő, Debrecenből megküld-
ték egyik betyártanulmányom kefelevonatát. Dolgozgatok. Várom az újabb 
gyermekverskötetemet is. 

Várom levelét, hisz szeretném a kapcsolatot tovább is tartani Önnel, akiben 
egy bátor, tettrekész, igazi magyar embert ismertem meg. 

Nagyon sok szeretettel üdvözli Önt és kedves családját 
Papp Attila magyartanár Margittáról 

 
Ferenczi István — Róth András Lajosnak 

 

Kolozsvár, 1991. február 25-én 
Kedves Róth András! 
Erős lábfájást okozó, egyelőre kiderítetlen betegségem miatt a napokban, bi-

zonytalan időre, kórházba vonulok. Ezért mellékelten már most küldöm máso-
dik írásom. Géza öcsém jelzése szerint előző anyagomat — bizonyos változtatá-
sokkal, rövidítésekkel — elfogadták közlésre. Ezért merem útnak indítani ezt — 
az immár a Székely Útkereső szerkesztőségétől megszabott terjedelmével egyező 
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hosszúságú — anyagot. Ezután a tudományos bevezetés után térnék a hun—
székely kérdés taglalására. 

A lehető legjobbakat kívánva, 
Szívélyesen üdvözli 

Ferenczi István 
 

Cserne Sz. Edit — Beke Sándornak 
 

Toronto, 1991. Márc. 1. 
Hungarian Human Rights Forum 

Magyar Emberi Jogok Fóruma 
Kedves Sándor! 
Karácsonyi üdvözletünket követő leveled megkaptuk, válaszunk kicsit késle-

kedett, mentségünkre szolgáljon szervezetünk sokoldalú tevékenysége, melyet 
pár személy bonyolít le, feláldozva kevés szabadidejét. 

Örömmel olvastuk, ajánlatunkat elfogadtátok és hajlandók vagytok kibővíteni 
a „Székely Útkereső” olvasóközönségét a kanadai magyarság körében. 

A többi kínálkozó lehetőségre most nem térünk ki, elsősorban a lap megrendelését 
kívánjuk valós alapokra helyezni. A reális helyzetet felmérve a következőket szeretnénk 
tisztázni (ötleteinket részben más erdélyi szerkesztőségek javaslataiból merítjük): 

1. A lapot magánszemélyként kellene postázni a megrendelők pontos címére. 
Ha tucatosan érkezik a HHRF címére és nekünk kell kézbesíteni, időveszteség és 
jelentős pénzveszteség áll fenn. (Bélyeg ára $) 

2. Az előfizetésekből befolyó pénzösszeget hajlandók vagyunk begyűjteni és 
bizonyos időközökben beküldeni a szerkesztőség címére. Ésszerűbb lehetőség 
az, hogy a pénzt kanadai bankszámlán őrizni, ha a jövőben szándékotokban áll 
berendezést vásárolni a kiadó részére, így elkerülhető a pénzveszteség, ami kül-
dés esetén alkalmanként min. 20 $. 

3. Mielőtt előfizetőket toboroznánk, ismernünk kell pontosan az önköltségi 
árat, valamint a posta miatt fennálló időveszteséget, ennek érdekében kérjük, 
hogy küldjél a HHRF címére egy példányt pontos feladó dátummal ellátva. 

Amennyiben a fent említett kérdések tisztázódtak, elindítjuk a „Székely Útke-
reső” népszerűsítését Észak-Amerikában. 

Várjuk válaszodat és amennyiben céljaink megegyeznek és törekvéseid a ma-
gyar kultúra érdekeit szolgálják, a HHRF részéről őszinte közreműködésre szá-
míthatsz. 

Munkátokhoz sok sikert kívánunk, maradunk baráti tisztelettel 
Cserne Sz. Edit 
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Hajdu Gábor — Beke Sándornak 
 

Miskolc, 1991. márc. 20. 
Kedves Beke Sándor! 
Cseh Karcsitól megkaptam a nekem küldött névjegyet és Karcsi egyben meg-

kért, hogy írjak bemutatásként körülbelül 25 sornyi anyagot róla, a Székely Útke-
reső számára. Ezt az anyagot Karcsi elküldte, de az Ön leveléből következtetve 
az anyagot nem kapta meg. Most így döntöttünk, a kért anyagot Karcsi is, én is 
külön-külön megküldjük, egyik hátha célba ér. 

Én mellékelten küldök egy novellát is, remélem megfelel majd. Levelemmel 
mindenképpen megvártam március 15. elmúlását (…). Nagyon örülök a felkért 
együttműködésnek és remélem, ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz a Kelet Irodal-
mi Alkotócsoport és a Sz. Útkereső között. Bár a jelenlegi igen nehéz gazdasági 
helyzet kedvezőtlenül befolyásol mindenfajta együttműködést. A jobb jövőben 
mégis bízva, zárom soraimat. 

Baráti üdvözlettel: 
Hajdu Gábor 

 
Szabó Sámuel — a szerkesztőségnek 

 

Brassó, 1991. április 13. 
SZABÓ SÁMUEL 

Str. Nic. Titulescu nr. 33 
Telefon: 28865 

2200—BRAŞOV 
T. SZÉKELY ÚTKERESŐ 
Székelyudvarhely 4150 
Postafiók 40 
 

Hivatkozással a BRASSÓI LAPOK f. évi 1480.-ik számában közzétett hirdeté-
sükre, tisztelettel kérek a felajánlott díjmentes évfolyamukból egy sorozatot. Igaz, 
nem vagyok könyvtár s még holmi közhivatalos sem, csupán egy szerény öreg, ki-
érdemesült közíró és a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon brassói lektora, vala-
mint néhány belföldi lap külső munkatársa. Még ezeken a címeken sem kérném 
becses lapjukat. Egész egyszerűen csak arra kívánok hivatkozni, hogy régóta 
passzionátus hírlapgyűjtő is vagyok. Gyűjteményemben olyan újságok — részben 
teljes sorozatok, részben töredékek — húzódnak meg, melyek akár országszerte is 
unikumoknak számítanak. Öreg korom miatt mindezek belátható időn belül vala-
melyik irat- vagy könyvtárba kerülnek. Ha így értékelik, hogy ezen úton jó lenne, 
hogy a SZÉKELY ÚTKERESŐ is helyet foglalhatna, kérem kérésem teljesítését. 

Maradok tisztelettel 
Szabó Sámuel 



180 Székely Útkereső dokumentumok 

Boros Zoltán — Beke Sándornak 
 

Bukarest, 1991. ápr. 22. 
ROMÁN TELEVIZIÓ 

MAGYAR SZERKESZTŐSÉG 
Tisztelt Beke Sándor úr! 
Válaszként az Önök 1991. április 10-i levelére, értesítjük, hogy szerkesztőségünk 

szívesen elfogadja a Székely Útkereső 1990-es évi gyűjteményét. (…) 
Előre is köszönjük, 

Boros Zoltán 
Főszerkesztő 

 
Cseke Péter — Beke Sándornak 

 

Kolozsvár, 1991. április 27. 
Kedves Sándor! 
Ajánlott leveledet — s még előbb a küldött lappéldányokat — megkaptam. E 

könyvínséges időkben csak üdvözölni és felkarolni lehet kezdeményezésedet. A ma-
gam részéről készen — „nyomdakészen”— állok az Erdélyi Gondolat támogatására. 
Először is nem a saját kéziratomat, hanem a Palocsay Zsigmondét ajánlanám. Az ő 
Delta-könyvét, ami két évtizeden át indexen volt. A télen elővette, felfrissítette a kéz-
iratot — én pedig megszerkesztettem. 125 gépelt lap, szép fotókkal. Abszolút siker-
re számíthatsz. Május folyamán a Helikon részleteket hoz belőle. Ha rábólintasz, 
azonnal küldjük. Én pedig Korfordulós újesztendő címen szerkeszteném meg friss ripor-
tokat — a múlt évben születetteket — tartalmazó kötetemet. De ha tanulmánykö-
tetre gondolsz, akkor e műfajból is kikerülne, azt hiszem, egy tisztességes és rendkí-
vül időszerű válogatás. Egyelőre a Korunk főtitkári teendői nagyon lekötnek, de azért 
remélem, hogy szeptemberre kéziratot láthatsz tőlem. A kívánt terjedelemben. Ez 
esetben „külső szerkesztőre” nem lesz szükséged. 

Baráti szeretettel ölel: 
Cseke Péter 

Ui. Mellékelten postázom a kéziratot is a lapnak. 
 

Kónya Ádám — Beke Sándornak 
 

Sepsiszentgyörgy, 1991. április 30. 
Székely Nemzeti Múzeum 

Kós Károly u. 10, Sepsiszentgyörgy 
Tisztelt Főszerkesztő úr! 
Hallottuk felhívásukat a TV magyar adásában. Kérjük, küldjenek múzeumunk 

könyvtára számára is első évfolyamukból. Előre is köszönjük. 
Tisztelettel: 

Kónya Ádám 
Igazgató 
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Ráduly János — Beke Sándornak 
 

Kibéd, 1991. május 1. 
Kedves Beke Sándor! 
A Lap- és Könyvkiadó Kft. megalapításához kitartó munkát és jó egészséget 

kívánok, egyben gratulálok szép elgondolásához: adja a Fennvaló, hogy életképes 
intézménnyé terebélyesedjék. 

A Hópehely-menyasszonyok című gyermekvers-kötetem jobbára kész, bármikor 
legépelhetem és vihetem/küldhetem az anyagot: nyilván, ha egyelőre még nálam 
marad, akkor néhány újabb verssel tudom frissíteni állományát. A kis kötet 
mindegy 60-65 gyermekverset fog tartalmazni, 35-40 gépelt oldalon. Így meg-
felel-e a várakozásnak? 

Ami a későbbieket illeti: kisebb terjedelmű, népmese-feldolgozásokat tartalmazó 
kötettel is jelentkezhetem majd (mondjuk: késő ősszel): az ilyen típusú meséimből 
eddig négy könyvem jelent meg, az ötödik talán rövidesen nyomdába kerül. 

Versfordításokra volna-e szükség? Lefordítottam Nichita Stănescu több mint 
200 versét (ebből mintegy 20-25 jelent meg): e fordításokból szívesen állítanék 
össze, Varázsének címmel, egy 50-65 Stănescu-verset tartalmazó kötetet. Stănes-
cu 1993-ban lenne 60 éves, ugyanakkor lesz halálának 10. évfordulója — ez talán 
növelné a könyv aktualitását. 

Mindebből kitetszik, hogy szívesen támogatom majd könyvkiadói vállalkozását. 
Baráti szeretettel köszönti 

Ráduly János 
 

Bitay Éva — a szerkesztőségnek 
 

Kézdivásárhely, 1991. május 3. 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Szeretnék a kézdivásárhelyi Városi Könyvtár részére megrendelni az 1990. évi 

Székely Útkereső kollekciót. 
Címünk: Biblioteca Orăşenească, 4050 Tg. Secuiesc, str. Petőfi S. No. 12, Jud. Covasna. 
Fáradozásukat előre is köszönjük 

Bitay Éva 
Könyvtáros 

 
Fodor Sándor — Beke Sándornak 

 

Kolozsvár, 1991. V. 11. 
Kedves Beke Sándor! 
Megkaptam küldeményét — a Székely Útkereső első évfolyamának a számait. 

Gratulálok a színvonalas, jól szerkesztett kis laphoz, 3 nap alatt végigböngésztem. 
Megtisztelő a felkérése, hogy írjak a lapjába, amit gondolkodás nélkül meg is te-
szek, mihelyt egy kis lélegzethez jutok. Súlyos adósságaim vannak „A Hét” felé, 
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tartozom a „Látó”-nak, csupa olyan ígéret, amelyek arra a boldog időre vonatkoz-
nak, amikor végre visszavonulhatok a „Keresztény Szó”-tól, ami április 1-vel meg 
is történt, de közben utazgatnom kellett. És a „Keresztény Szó” is írást kér, hisz 
egyáltalán nem haraggal jöttem el a laptól. Ezért kérem, legyen egy kis türelemmel. 

Azt hiszem, valamilyen közéleti témával jelentkezem majd. Mi a véleménye egy 
olyan — 2-3 gépelt oldalnyi — cikkről, amelynek a címe „Ha kiindulsz Erdély fe-
lől...” — és arról szól, hogy itt lehet maradni, innen el is lehet menni, de aki egy-
szer elment, az ne Erdélyből akarjon megélni és — lehetőleg — meggazdagodni. 

Ne haragudjék, kissé a begyemben van kedves barátom, a (szintén) Beke —, 
de Gyurka. Csak el szeretném valahol olvasni egri hozzászólását, amelyben „tört 
gerincűeknek” becézett bennünket — és úgy beszélt, mintha egy 100 milliós 
nagyhatalmat képviselt volna. Jó-jó, csak ehhez látnom kell a szöveget. 

A kiadói ügyekről annyit: egy fél év alatt ki tudnám bővíteni kb. 80 oldalas 
anekdota gyűjteményemet, „Ki ez a...” címen jelent meg 89-ben, belevéve részben 
a cenzúra által akkor kinyirbált írásokat meg az azóta írtakat — 120-130 oldalra. 
Nem ajánlom fel, csak említem. Ha érdekli. A regényem, amit ősszel készülök be-
adni — már leszerződött, a Kriterionnak kell adnom, de az különben is hosszú. 

Na, locsogtam eleget. 
Barátsággal üdvözli, 

Fodor Sándor 
 

Benkő András — Beke Sándornak 
 

Kv. 1991. május 27.  
Kedves Beke úr! 
A haladékban kapott három hét utolsó napján postázom a három cikket, há-

rom-három oldal terjedelemben (Liszt, Szabó, Zenetörténet). Június 22-én, a ze-
neiskola névadó ünnepélyén Udvarhelyen leszek, viszek magammal legalább két 
zenetörténeti részletet. Ha korábban lenne rá szüksége, egyet még küldök addig. 

A 7. számtól nem láttam, újabbat (azt még igen!), kérem, tegyen félre szá-
momra egyet-egyet mindenikből. 

Jó munkát kívánva 
Szívélyesen üdvözlöm: 

Benkő András 
 

Ambrus Zoltán — Beke Sándornak 
 

Békéscsaba, 1991. június 06. 
Megyei Könyvtár 

5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1. 
Kedves Sándor! 
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Mellékelten küldöm azon intézmények címjegyzékét, melyekhez továbbítot-
tuk csomagjaitokat. 

Nagyon kellemesen emlékezünk a Veletek töltött napokra, órákra. Ha Ma-
gyarországon jársz, ne kerüld el Békéscsabát. 

Munkádhoz sok erőt kíván: 
Ambrus Zoltán 

 
Szita Ferenc — Beke Sándornak 

 

Kaposvár, 1991. június 7. 
Somogy Megyei Könyvtár 

7401 Kaposvár, Csokonai u. 4., 
Kedves Beke Sándor főszerkesztő úr! 
Köszönettel vettük a SZÉKELY ÚTKERESŐ első évfolyamának számait. 
Örülnénk, ha a folyóirat 1991. évi számait is megküldenék címünkre. Szíves-

ségüket szeretnénk viszonozni, ezért könyvtárunk kiadványaiból egy csomagot 
állítunk össze, melyet a napokban elküldünk az Önök címére. 

Tisztelettel: 
Szita Ferenc 

könyvtárigazgató 
 

The New York Public Library 
— a szerkesztőségnek 

 

[New York,] [19]91. 06. 08. 
The New York Public Library 
Grand Central Sta./POB 2240 

Periodicals Division 
New York, NY 10163-2240 

SZÉKELY ÚTKERESŐ. 
Odorheiu Secuiesc, [Székelyudvarhely,] 
Romania, 
1990–. 
Please send NO. 10/1990 AND ALL LATER ISSUES AS PUBLISHED. 

THANK YOU FOR SENDING US NO. 1-9 OF 1990. PLEASE REPORT IF 
GIFT IS UNAVAILABLE. THANK YOU. 

 

[Kérjük küldje el az 1990/10-es számot és az ezt követő lapszámokat. Kö-
szönjük, hogy postázta az 1990-es év 1–9. számait. Kérjük jelezze, ha nem tudja 
kérésünket teljesíteni. (B. S. ford.)] 
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Bánhegyi Gyuláné — Beke Sándornak 
 

Budapest, 1991. jún. 10. 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Budapest, VIII., H—1371 Budapest 
Szabó Ervin tér 1. 

Székely Útkereső szerkesztősége 
4150 Odorheiu Secuiesc 
Székelyudvarhely, Pf. 40. 
Kedves Beke Sándor! 
Nagy örömmel kaptuk meg levelüket és a Székely Útkereső c. folyóirat első 

évfolyamának lapszámait. Olvasóink is minden bizonnyal nagy érdeklődéssel 
fogják forgatni. (…) 

Szívesen alakítunk ki önökkel cserekapcsolatot. Kérjük, jelezzék, ha bármilyen 
kiadványra szükségük van, amennyiben lehetőségünk van megszerezni, azonnal 
elküldjük Önöknek. 

Szívélyes üdvözlettel: 
Bánhegyi Gyuláné 

a Szerzeményezési és Feldolgozó 
Osztály vezetője 

 
Escher Ilona — Beke Sándornak 

 

Székesfehérvár, 1991. jún. 10. 
Vörösmarty Mihály Megyei könyvtár 

8001 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1 
Iktatószám: 301-1/91 

Előadó: Kárász Józsefné 
Kedves Főszerkesztő úr! 
A békéscsabai Megyei Könyvtár Igazgatójától megkaptam a SZÉKELY ÚT-

KERESŐ 1990-ben megjelent számait. Köszönöm szívességét és érdeklődéssel 
várom a további számok megküldését is. 

Köszönettel: 
Escher Ilona 

igazgató 
 

Juhász Jenő — a szerkesztőségnek 
 

Budapest, 1991. június 10. 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Budapest, V., Molnár u. 11 
SZÉKELY ÚTKERESŐ szerkesztősége 
4150 Székelyudvarhely, Pf. 40. 
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Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Köszönettel vettük a Székely Útkereső első évfolyamának számait, melyek a 

Békés Megyei Könyvtár igazgatójának közvetítésével kerültek hozzánk. 
Mint irodalmi lap, jól beillik könyvtárunk gyűjtőkörébe, szívesen vennénk, ha 

folyamatosan tudnák küldeni. 
A kapcsolat kölcsönössé tétele érdekében kérem, írja meg, milyen módon 

tudnánk Önöknek leginkább megfelelő módon segíteni. 
Címünk: Országos Idegennyelvű Könyvtár 

Budapest, Pf. 244., 1368. 
Kezdeményezését köszönve, tisztelettel 

Juhász Jenő 
főigazgató 

 
Takács Miklós — Beke Sándornak 

 

Szombathely, 1991. június 10. 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 

Szombathely 
Petőfi Sándor u. 43. 

Szám: 7-86/1991. 
Ügyintéző: Krutzler Ferencné 
Tárgy: folyóirat megköszönése 

Beke Sándor 
főszerkesztő 
Redactia SZÉKELY ÚTKERESŐ Szerkesztősége 
 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
A könyvtárunkhoz eljuttatott folyóiratszámokat köszönettel fogadtuk. Intéz-

ményünkben elsősorban könyvtári témájú munkák megjelentetése folyik (hely-
ismereti bibliográfiák, irodalomkutatások), így az Önök által küldendő kiadvá-
nyaikért cserepéldányként ezeket tudjuk felajánlani. (…) 

Tisztelettel: 
Takács Miklós 

könyvtárigazgató 
 

Szabó Dénes — a szerkesztőségnek 
 

Eger, 1991. június 11. 
Kedves Barátaink! 
Nagyon köszönjük a SZÉKELY ÚTKERESŐ számait. 
Szívesen látunk 1–2 főt bármikor vendégül akár egy hétre is (lakásomon in-

gyen szállást tudok adni) és könyvtárunk is rendelkezésre tudja bocsátani egyes 
duplum könyv- vagy periodika példányait. 
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Tisztelettel 
Szabó Dénes 

könyvtáros 
 

[A levélíró a borítékban mellékelt egy színes képeslapot is, melynek címlapján 
az egri Bazilika épülete látható. Hátlapján pedig ez olvasható:] 

1991. VI. 11.                         Szeretettel küldi üdvözletét a főiskola könyvtára. 
 

Biczák Péter — a szerkesztőségnek 
 

Szentendre, 1991. június 11. 
PEST MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

SZENTENDRE, ENGELS U. 7. 2000. 
Székely Útkereső Szerkesztősége 
Beke Sándor főszerkesztő úr 
Székelyudvarhely 
 

Tisztelt Főszerkesztő úr! 
Megkaptam küldeményüket, a Székely Útkereső első évfolyamának lapszámait. 

Figyelmességüket, kedvességüket nagyon köszönöm. Természetesen örömünkre 
szolgálna, ha az újság további számait megkapnánk, mivel Szentendrén sok erdélyi 
magyar él, dolgozik. 

Kérem, jelezzék, ha tudunk Önöknek valamiben segíteni, erőnkhöz, tehetsé-
günkhöz képest igyekszünk mindent megtenni. 

Még egyszer köszönöm jelentkezésüket. 
Baráti üdvözlettel: 

Biczák Péter 
megyei könyvtárigazgató 

 
Surján Miklós — a szerkesztőségnek 

 

Pécs, 1991. VI. 12. 
BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁR 

7621 Pécs, Geisler Eta u. 8. 
Ügyiratszám: 39-8/1991. 

Ügyintéző: Csordás Gyöngyi 
Székely Útkereső Szerkesztősége 
Beke Sándor főszerkesztő úrnak 
Székelyudvarhely 
 

Kedves Barátom! 
Köszönettel vettem a Székely Útkereső számunkra elküldött példányait és a 

levelet, mely velük együtt érkezett. Szeretném, ha kapcsolatunk felvételének kez-
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detét jelentenék a küldött lapok, és a továbbiakban is számíthatnánk a szerkesz-
tőség küldeményeire. Viszonzásul cserébe saját kiadói tevékenységünk folyamán 
keletkezett kiadványainkból küldenénk egy-egy példányt. 

A szerkesztőség valamennyi munkatársának jó munkát kívánok, baráti üdvözlettel: 
(Surján Miklós) 

igazgató 
 

Kovács Tiborné — a szerkesztőségnek 
 

Nyíregyháza, 1991. június 13. 
BESSENYEI GYÖRGY TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA 

Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
Központi Könyvtár. 
Ikt. sz.: 74-K/1991 

Tárgy: A SZÉKELY ÚTKERESŐ c. folyóirat 
átvételének visszajelzése 

SZÉKELY ÚTKERESŐ Szerkesztősége 
Beke   Sándor főszerkesztő 
SZÉKELYUDVARHELY 
Kedves Barátaink! 
A mai postával kaptuk meg dr. Ambrus Zoltán kollégánk szíves közreműködé-

sével SZÉKELY ÚTKERESŐ c. folyóiratuk 1990. évi számait. Az idő rövidsége 
miatt csak átlapozni, beleolvasgatni tudtam, de e röpke szemlézés alapján is írha-
tom, hogy a minden „építő szándékú” nemes vállalkozásnak kijáró öröm és elis-
merés mellett meghatottan olvastam a veretes sorokat. A magam és munkatársaim, 
s nem kevésbé folyóiratuk leendő olvasói nevében kívánom a szerkesztőségnek és 
a lap alkotógárdájának, hogy győztesen kerüljön ki a minőségért folytatott „vége-
érhetetlen harcból”, tevékenyen közreműködve történelmünk, hagyományaink, 
irodalmunk és emberi méltóságunk megőrzésében. 

Köszönjük az első évfolyam számait, s örömmel vesszük a továbbiakat. Kérem, 
jelezzék, ha valamiben segíteni tudunk, szívesen tesszük. Nyíregyházán járva keres-
senek fel bennünket, a kapcsolattartás lehetőségét így könnyebb lenne megtalálni. 

További eredményes munkálkodást kívánva, szíves barátsággal 
Kovács Tiborné 

könyvtárigazgató 
 

Frey Gyula — a szerkesztőségnek 
 

Budapest, 1991. VI. 18. 
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

EGYETEMI KÖNYVTÁR 
1372 Budapest V., Károlyi Mihály utca 10. 

Ügyiratszám: Sz. 7/1991 
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A „SZÉKELY ÚTKERESŐ” c. folyóirat 
Szerkesztősége 
Beke Sándor Főszerkesztő Úr részére 
Székelyudvarhely, 4150 Pf. 40. 
 

Köszönettel megkaptuk a Székely Útkereső c. folyóirat első kilenc számát. 
Amennyiben lehetséges, kérjük a lap további megjelenő számait is. 

Szívességüket nagyon megköszönjük. 
Teljes tisztelettel 

Frey Gyula 
cs. v. 

 
Forrás Lászlóné — Beke Sándornak 

 

Szeged, 1991. jún. 20. 
JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY KAR 
KÖNYVTÁRA 

Szeged, Lenin krt. 54. 6701 
Kedves Beke Sándor! 
Ambrus Zoltán könyvtárigazgató közvetítésével megkaptuk a „Székely Útke-

reső” 1. évf.-nak számait. 
Nagyon köszönjük a küldeményt, s örömmel fogadnánk a további számokat 

is. Egyben gratulálunk a folyóirat sikeres beindításához és színvonalához. 
Üdvözlettel: 

Forrás Lászlóné 
könyvtárvezető 

 
Nagy Olga — Beke Sándornak 

 

Kolozsvár, 1991. jún. 22-én 
Kedves Beke Sándor! 
Levelének őszintén megörvendtem, annak, hogy tele van tervekkel, melyeket, 

biztosra veszem, meg is fog valósítani. Sok sikert kívánok a Könyvkiadó Kft. 
megalakulásához! 

Ami a felmerült kérdéseket illeti röviden: 
1. Természetesen használja fel a meséről szóló sorozatot tetszése szerint. 
2. Természetesen elvállalom a néprajzi jellegű kötetek szerkesztését. Ezzel 

kapcsolatosan a következő kérdéseim lennének: 
a) Van-e már valamilyen elgondolása, hogy mit képviseljenek a néprajzi kiad-

ványok? Témában, szellemben stb. 
b) Esetleg rám bízza, hogy én gondoljam ki, majd utána megbeszélhetnénk. 
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c) Gyűjteményes, vegyes tanulmányokból álló kötetre gondolt? (különböző 
témákkal, más-más szerzőkkel?) Vagy pedig valamilyen monografikus, komo-
lyabb, egységesebb kötetre? 

d) Ez utóbbi kérdések kapcsán megjegyezhetem, hogy több kézirat is van bir-
tokomban különböző szerzőktől, akik nekem küldték be az írásaikat. 

Természetesen az ősz folyamán szerét ejteném, hogy Udvarhelyre menjek 
(Sepsiszentgyörgyre úgyis lemegyek) s mindezeket majd részletesen megbeszél-
nénk. Természetesen közreműködésemet önkéntesnek tekintem, erkölcsi köte-
lességemnek tartom az olyan tervek támogatását, melyek egy olyan időben szü-
lettek, amikor a könyvkiadás úgyszolván holtpontra jutott. 

Egyelőre ennyit. Várom válaszát, s ha megjelennek az egyes kéziratok, kérem 
küldjön számomra is egy-egy példányt. 

Barátsággal köszönti: 
Nagy Olga 

 
Kovács Magda — Beke Sándornak 

 

Kolozsvár, 1991. júl. 9. 
Redacţia 

CSALÁDI TÜKÖR 
Szerkesztőség 

3400 Cluj, Str. Napoca nr. 16 
Kedves Beke Sándor úr! 
A lapot megkaptuk, köszönjük szépen. A Családi Tükör szeptemberi számá-

ban — az augusztusi ugyanis már nyomdában van — bemutatjuk olvasóinknak. 
További eredményes munkát kívánunk értékes vállalkozásukhoz. 

Tisztelettel üdvözli: 
Dr. Kovács Magda 

Főszerkesztő 
 

Kozma Mária — Beke Sándornak 
 

Csíkszereda, 1991. júl. 
[Postabélyegzőn 10.-ei dátum] 

Kedves Sanyi! 
Küldöm a kéziratot Katonáról. 
Szőcs Jancsi kér, hogy a moldvai magyarokról szóló cikkében javítsd ki a kö-

vetkezőket: az első oldalon a helynevek felsorolásánál zárójelben szerepel „(Tot-
ruş)”, ez marad, és elébe be kell írni magyarul, hogy Tatros, ezen kívül van egy 
„Tatáros”, ami véletlenül ékezet nélkül jelent meg. 

Beszéltem Csomortáni Magdival: küldi az anyagot, Kelemen Katival szintén. 
Üdv. 

Kozma Mária 
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Marton Lili — Beke Sándornak 
 

Cluj-Kolozsvár, 1991. július 24. 
Kedves Főszerkesztő úr, 
Nagy Olga elmondotta, hogy a Székely Útkereső szívesen venné, ha néhány 

olyan író, aki gyermekeknek és az ifjúságnak ír, néha felkeresné az Önök most 
induló lapját munkáival. Ami engem illet — (hiszen Benedek Elek biztatott írás-
ra kisgimnazista koromban) — kimondottan mese- és ifjúsági író vagyok, tehát 
megtisztelő, és nagy öröm számomra, ha néha-néha dolgozhatom Önökkel. Sőt 
tudok ajánlani pár olyan nevet, akik ugyanezt szívesen megtennék. De ehhez egy 
kis tájékoztatásra van szükségem. A lap címe — sokatmondó, kitűnő — ám nem 
lehet tudni, hogy milyen korosztálynak szól? A gyermekeknek mondjuk a serdü-
lőkorig, mint a Napsugár, vagy 13–16 éveseknek, mint a bukaresti Cimbora? Ar-
ra kérem tehát, közölje velem azt, hogy mesére, fiataloknak szóló anyagokra van-
e szükség, hogy mit vennének szívesen tőlem és azoktól a kolozsvári kollegáim-
tól, akik szívesen írnak gyermek- és ifjúsági lapok számára. 

Amennyiben meséket is közölnek, tiszta szívvel felajánlom a következőt — 
(Magam is Csíkmegyében voltam kisgyermek, Galócáson, ahol nagyapám állo-
másfőnök és postamester volt valaha. Az a föld, ahol Ön él, nagyon drága ne-
kem, anyai részről onnan származom, s minden nyaramat Tusnádon töltöm, 
ahonnan elzarándokolok Kisbaconba.) 

Arra gondoltam — talán mert a napokban telefonálta nekem Maros-
vásárhelyről, egy még fiatal, alig ötven éves nagymama, hogy neki gyermekkori 
legkedvesebb könyve az én Bambó című, Budapesten megjelent meseregényem 
volt. Ezt nem azért írom meg, hogy dicsekedjem, de ma is legkedvesebb szá-
momra a meseírás. Nos, a háború idején három mesém is megjelent folytatások-
ban a budapesti Én Újságomban, amelynek valaha Benedek Elek, Pósa Lajos és 
Sebők Zsigmond voltak a szerkesztői. Az egyik, a „Bodri” egy kis korcskutya 
története, a másik a fókamese — ebből megjelent egy fejezet a kolozsvári Szi-
várványban, a legkisebbek lapjában, s a harmadik a Bambó, amely aztán, mint tud-
ja, már könyv alakban is megjelent. Arra gondoltam, hogyha — régi tradíció sze-
rint — esetleg folytatásos meseregényt is közölnek — (a Bodri tulajdonképpen 
nem mese, hanem életízű történet a kutyáról és gazdájáról) — a legnagyobb sze-
retettel felajánlanám valamelyiket a lapnak, természetesen ellenszolgáltatás nélkül 
— s elküldeném Önöknek azokat az Én Újságom példányokat, amelyekben va-
lamelyik történet megjelent. Ha a Székely Útkereső profilja ezt megengedi, bol-
doggá tenne a tudat, hogy ezek az annak idején örömmel fogadott írásaim fel-
éledve újjászületnek, hiszen jómagam már lefelé megyek a lejtőn — de igaz s 
mondják — hála a jó Istennek —, ez a munkámon nem látszik meg, hisz ma is 
dolgozom a napi sajtóban, a folyóiratokban, a rádiónak stb. stb. 
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Kérem tehát, írja meg, milyen természetű, s melyik korosztálynak szóló anyag-
ra van szükségük, s akármi is a válasz, remélem, néha küldhetek Önöknek meg-
felelő, sehol eddig meg nem jelent anyagot — természetesen újat. 

Sok-sok élményemből is választhatnak, a meg nem írottakból, hisz bejártam 
Európát, már ősz hajjal is, és rengeteg témám maradt megíratlan, ami érdekelheti 
a fiatal olvasókat. 

Jó munkát, szerencsét, egészséget és sok sikert kívánok Önnek és minden 
munkatársának tisztelettel, szeretettel: 

Marton Lili 
Címem: 3400 Cluj-Napoca, str. Braşov 54, Telefon 951/45597 
 

Hoóz Istvánné — Beke Sándornak 
 

Pécs, 1991. július 29. 
Janus Pannonius TudományegyetemKönyvtára 

7641 Pécs, Pf.: 227. 
Leonardo da Vinci u. 1–3. 

Székely Útkereső Szerkesztősége 
Székelyudvarhely 
Beke Sándor főszerkesztő 
 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Köszönettel magkaptuk az Önök által szerkesztett „Székely Útkereső” c. fo-

lyóirat első évfolyamának lapszámait. Olvasóink is nagy érdeklődéssel veszik ke-
zükbe a számukra is sok mondanivalót tartalmazó lapot. Ezért az a kérésünk, 
hogy szíveskedjenek a megjelenő számokból a továbbiakban is küldeni, az alábbi 
címükre: (…). 

Ugyanakkor kérjük, írják meg, van-e olyan Magyarországon megjelenő újság 
vagy folyóirat, amit cserébe mi is megküldhetnénk Önöknek. 

Válaszukat várva köszönettel: 
(Dr. Hoóz Istvánné) 

folyóirat csop. vez. 
 

Nagy Gáspár — Beke Sándornak 
 

Budapest, 1991. júl. 31. 
Petőfi halálának napján 

HITEL 
szerkesztősége 
1107 Budapest, Szállás u. 21. 
 

Kedves Beke Sándor! 
Hálásan köszönöm a Székely Útkereső elküldött számait. Eljuttattam őket a 

Rádió Irodalmi Osztályára is, Tv-nek is. 
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Döbrentei Kornél megígérte, hogy küld verseket, és egy bemutatkozást is. Az 
1990/1–2-es szám tartalmas, színvonalas, sokirányú. Gratulálok! 

Ha lesz számotokra alkalmas írásom, akkor természetesen küldöm, sajnos mos-
tanság keveset tudok írni. 

Várjuk a Te írásaidat, verseidet. 
Barátsággal köszönt 

Nagy Gáspár 
 

Fábián Imre — Beke Sándornak 
 

Nagyvárad, 1991. augusztus 12. 
Beke Sándor barátom! 
Az Analog Kiadóvállalat megbukott, s ennek oka nagyobb részt a személyes 

visszaélésnek, a hirtelen meggazdagodási törekvésnek tulajdonítható. A vállalat-
nál — a lapnál — a munkatársak részéről látványos „pálfordulások” történtek. 
Kiábrándulva a tülekedésből, most éppen a szabadságomat töltöm, s állás után ér-
deklődöm. Ez a pillanatnyi harci helyzet... 

Ígértem neked, hogy augusztus 15-ig postázom a küldeményt. Most ennyi anya-
gom van, mint munkanélkülinek, a jövőben úgy néz ki, lesz időm írni. Egyébként, 
már elkezdtem dolgozni, ha nem lenne ez a létbizonytalansági érzés, egész jól érez-
ném magam. Ha írásaim továbbra is érdekelnek, otthoni címen keress: 3700 Oradea, 
str. Simion Bărnuţiu nr. 32. Bloc: C/8, ap. 18. Telefon: 33089. 

Köszönettel: 
Fábián Imre 
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Bagossy László — Beke Sándornak 
 

Calgary, 1991. augusztus 20. 
ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA 

EDITORIAL COMMITTEE — SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 
151 Midbend Place SE, Calgary, 

AB. CANADA T2X 2J8 
Főszerkesztő: Bagossy László 

SZÉKELY ÚTKERESŐ 
Beke Sándor Úr, felelős szerkesztő 
4150  S z é k e l y u d v a r h e l y  
Postafiók 40, 
R o m a n i a  —  E U R O P E  
 

Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Ezúton hozom tudomására, hogy az ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA 

című négykötetes munka megvalósítás alatt van. Az encyclopaedia tartalmáról 
csatolt tájékoztatónk nyújt részletesebb fölvilágosítást. 
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Újságukat encyclopaediánkban szerepeltetni kívánjuk, ezért kérem, hogy a csatolt 
űrlapot kitöltve és egy mintapéldányt szerkesztőségünk címére megküldeni szívesked-
jék. Az újság kisebbített fejlécét a szócikk előtt illusztrációként hozni fogjuk. 

Válaszlevelét várva köszöntöm 
tisztelettel 

(Bagossy László) 
főszerkesztő 

 
Balogh Edgár — Beke Sándornak 

 

Kv. [19]91. IX. 15. 
Kedves Beke Sándor, 
augusztus végi leveleimre válaszul örömmel vettem a Székely Útkereső idei 3. 

számát, nemcsak azért, mert ott Párizsba címzett levelem megjelent, hanem 
mindazért, amit a számban találtam. Szívből kívánom, hogy sikerüljön a lapot 
fenntartani, s továbbra is hozzájárulhassak a lap anyagához, ellenszolgáltatás-
képpen a küldött példányokért. 

Amit még ugyancsak szívből üzenhetek, az a lapterjesztéshez való biztató 
hozzászólásom. A terjesztés alapja, hogy tudjanak minél szélesebb körben róla, 
de ehhez minden számból egy hír közlése kell, tartalmi kivonattal. Kapnak ilyen 
közlést lapjaink? 

Csak a legutóbbi számban közérdekű Ferenczi István írása a székelyek sokat 
vitatott történetéről, s ugyancsak ebből a lapszámból kaptam áttekintést (a lexi-
konok számára fontos) Hargita megyei magyar időszaki kiadványokról! 

Cikkel rövidesen újra jelentkezem. Sok sikert kíván nagy szeretettel 
Balogh Edgár 

 
Gyárfás Endre — Beke Sándornak 

 

Budapest, 1991. szeptember 16. 
Beke Sándor úrnak 
Székely Útkereső szerkesztősége 
 

Kedves Barátom! 
Örömmel vettem és olvastam a Székely Útkereső 3. számát. Megtisztelésnek 

érzem, hogy szerepelhettem benne a regényrészletemmel, és hogy állandó mun-
katársnak tüntettetek föl. Kérlek, küldjetek máskor is egy példányt. Kíváncsi va-
gyok pl. a most elkezdett cikkek folytatására. 

Ha írásomért járna valamicske honorárium, kérlek, ne küldjétek el, hanem 
fordítsátok arra, amire jónak látjátok: a lap költségeire vagy egy szegény sorsú 
magyar diák néhány ebédjére. 

Szeretettel üdvözöl mindenkit 
a szerkesztőségben 

Gyárfás Endre 
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Horváth Alpár — a szerkesztőségnek 
[Körlevél] 

 

Sepsiszentgyörgy, 1991. szept. 21. 
Európai Idő Független Emberjogi —  
Kisebbségvédelmi és Kritikai Hetilap 

Jel: 94/21. 09. 91. 
Tárgy: KÖRLEVÉL 

Címzett: ROMÁNIAI MAGYAR LAPKIADÓK 
Tisztelt szerkesztő/kiadó kollégák! 
A romániai (és különösen a független) magyar sajtó egyre súlyosbodó gondjai 

okán ezúton értesítjük, hogy szándékunkban áll egy erdélyi (és elsősorban ma-
gyar) terjesztőhálózat létrehozása, ill. talpraállítása, melyet — elképzeléseink sze-
rint a létrehozandó romániai magyar lapkiadók szövetsége támogatna: anyagilag-
erkölcsileg egyaránt. 

Kérjük, hogy (amennyiben csatlakozni kívánnak tervünkhöz) 1991. okt. 5-ig 
értesítsenek telefonon vagy faxon, hogy az október 7-én Sepsiszentgyörgyön (az 
Európai Idő székházában) tartandó tanácskozáson (amely egyszersmind a Ro-
mániai Magyar Lapkiadók Szövetsége alakuló ülése is lenne) részt kívánnak-e 
venni, a terjesztőhálózattal kapcsolatos teendőket megbeszélendő. 

A tanácskozás kezdete: 1991. okt. 7. — 10 óra (tervezett tartama: 3-5 óra). 
 

HORVÁTH ALPÁR, főszerkesztő 
 

U. i. A terjesztőhálózat kiépítését — mindannyiunk támogatásával! — PAKÓ 
OSZKÁR vállalná. E körlevéllel egyetemben a saját terjesztési programját is 
Pakó Oszkár fogja eljuttatni Önökhöz. 

 

[Melléklet: PAKÓ LAPTERJESZTÉSI PROGRAM; Az Erdélyi és a partiumi 
terjesztési hálózat kézzel megrajzolt térképe; A két nagy felvásárlópiac elhelyez-
kedésének kézzel megrajzolt térképe Románia területén.] 

 
Vekerdi József — Beke Sándornak 

 

[Budapest,] 1991. október 22. 
ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 

NEMZETKÖZI CSERESZOLGÁLAT 
1827 Budapest I., Budavári Palota F épület 

Beke Sándor főszerkesztő úrnak 
Székely Útkereső 
4150 Székelyudvarhely, Pf. 40 
Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Köszönettel vettük ajánlatát a „Székely Útkereső” múlt évi évfolyamairól. 
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Úgy gondolom, kb. 15 helyre tudnánk szétküldeni külföldi magyar érde-
keltségű intézményeknek, ezért ha alkalmilag el tudnak juttatni hozzánk ilyen 
mennyiséget, a továbbítást vállaljuk. Hozzátenném, hogy ha Önök konkrét tu-
domással bírnak néhány olyan intézményről, amely a folyóiratot igényli, szintén 
vállaljuk a továbbküldést, ha ez Önöknek könnyebbséget jelent. 

Szíves üdvözlettel: 
Vekerdi József 

 
Penckófer János — Beke Sándornak 

 

[Beregszász,] 1991. december 18. 
Tisztelt Beke Sándor! 
Áldást kérek Karácsonyunkra, békét összes népünkre, ehhez jó egészséget 

Önnek és szeretteinek, a Székely Útkeresőnek zöld utat! 
Nagyon-nagyon régen kaptam jelzést... 
Arra gondolok, hogy valamelyik levelem nem érkezhetett meg (amelyben 

megköszöntem állandó munkatárssá való „kinevezésemet” és több anyagot küld-
tem irodalmi életünk képviselőitől)! Másik csomagban saját novellámat próbál-
tam eljuttatni, s küldtem néhány Hatodik Sípot is. 

Beregszászon a KMKSz boltban kapható a Székely Útkereső! 
Barátsággal: 

Penckófer János 
[Melléklet: karácsonyi üdvözlőlap. Az üdvözlet hátán ez olvasható:] BUÉK. 

Kárpátalja. Penckófer János 
 

B. Kis Béla és Spaller Árpád — 
a szerkesztőségnek 

 

[Budapest,] 
[1991. december végén, dátum nélkül.] 

ERDÉLYI MAGYAROK EGYESÜLETE 
1537 BUDAPEST PF. 415 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Köszönettel vettük levelüket és együttmüködési készségüket. Örömmel szá-

molhatunk be a Sajtófesztiválon való részvétel sikeréről, és reméljük, hogy a jö-
vőben se lesz hasonló rendezvény az erdélyi sajtótermékek jelenléte nélkül. 

Továbbra is törekszünk a kapcsolattartás élénkítésére, és szívesen vennénk a 
személyes találkozókat is. 

Tisztelettel és köszönettel 
B. Kis Béla 

Az EME elnöke 
 

Spaller Árpád 
a VIGYÁZÓ felelős szerkesztője
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Csávossy�György�

 

Jézus�szívéhezJézus�szívéhezJézus�szívéhezJézus�szívéhez����
 

Szent Szív! 
Nekem több vagy, mint átdöfött, 
értünk feláldozott, 
vérző valóság. 
A test szívét, az emberét, 
ha parancs, hogy kioltsák, 
a mai zsoldos katona 
habozni sose fog, 
de Isten szíve úgy dobog, 
mint örökmozgó akarat, 
vércseppet vet, termést arat, 
az örökéletnek. 
Mint egykor — legenda szerint — 
a Grál kehely felfogta mind 
kiömlő véredet, 
úgy hulljon rám most csepp mint csepp 
a soha meg nem érdemelt, 
lánggyújtó szeretet. 

�
Beke�Sándor�

 

Ã�kisgyermek�imájºÃ�kisgyermek�imájºÃ�kisgyermek�imájºÃ�kisgyermek�imájº����
 

Édes jó Istenem, 
köszönöm, hogy megsegítettél 
ezen a napon, 
hogy velünk voltál ma is, 
 


