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Ráduly János — Beke Sándornak 

 

Kibéd, 1995. január 13. 
Beke Sándornak 
Székelyudvarhelyre 
 

Kedves Sándor, 
tehát elkészültem az interjú anyaggal, ma, pénteken (január 13-án) már postá-

zom is. (…) 
Gratulálok az Útkereső két újabb számához, fajsúlyos és nívós mind a kettő — 

méltó folytatása az eddigieknek. Tanácsom: többet ne késsen meg ennyire a meg-
jelenésük. 

Ahogy telefonon jeleztem: küldj 10 drb. Székely Útkereső Antológiát és 10 drb. la-
pot — a legutolsóból. A pénzt utólag postázom. 

Még egyszer boldog új esztendőt és további kitartó munkát kívánok. Kláriékat 
szeretettel üdvözlöm. 

Barátsággal ölel 
Ráduly János 

 
Benkő András — Beke Sándornak 

 

Kv. 1995. jan. 14. 
Kedves Beke úr! 
Mindenekelőtt b. ú. é. k.! 
Tegnap vettem kézhez a címemre postázott Székely Útkereső példányait. Kö-

szönöm szíves fáradozását, most már tiszta a képem: mi jelent meg, s hol kell 
folytatnom. 
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Mellékelten küldöm a következő írást (János Zsigmond), s folytatom majd a 
Báthoriakkal, Bethlennel, Rákócziakkal s egy-két kérdéssel (pl. a fejedelmi zene-
karok, az udvari zene repertoárja, jelentősége zenei életünkben). 

Kérem, jelezze egy lapon, ha megkapta ezt az írást, és írja meg, hogy mikor van a 
lapzárás, hogy arra már ott legyenek a cikkek. 

További jó munkát kívánva 
szívélyesen üdvözlöm: 

Benkő András 
 

Veress Dániel — Beke Sándornak 
 

Sepsiszentgyörgy, 1995. január 19-én 
Beke Sándor úrnak 
Székelyudvarhely 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
 

Kedves Barátom, Sándor! 
Január 7-én kelt soraidra némi késéssel válaszolok: egy kiadvány részére sürgősen 

meg kellett írnom egy hosszabb tanulmányt, szigorúan határidőre (halálozási évfordu-
ló), néhány hétig kizárólag ezzel foglalkoztam, tegnap postáztam. (...) 

Így állok az Úr színe előtt: 1. Egy készülő könyvvel, melyet az Erdélyi Gondolat-
nak ígértem; 2. egy Wesselényi könyvvel, melyhez ha hozzálátnék, egy-másfél hónap 
alatt elkészülhetne; 3. valamint egy Európa keresztútjain című (ideiglenes cím) esz-
szémonográfiával, melyben döntenem kell, egyszóval a prioritások kérdése 
nyekkeszt, s magáé a munkaidőm megszervezéséé, ugyanis még mindig van, két félig 
kész, megígért, lekötött tanulmányom A Hét-tel szemben. 

Most légy okos, Domokos! 
Kedves Barátom! Köszönöm a küldeményt. Örülök az újabb kiadványnak, Nagy 

Olga könyvének. Látom, hogy a januári Könyvvilág egész oldalon népszerűsíti az Erdé-
lyi Gondolat Kiadványait, ami jó dolog, s talán a kiadó konyhájára is hoz. 

Köszönöm a Székely Útkereső három számát, köztük azt, amelyben részletesen kö-
zölt a Misztótfalusi-monodrámából. Örülök magának a hazai megjelenés tényének, 
másrészt annak, hogy több példányban küldted el, ugyanis továbbküldhetem az igen 
derék müncheni barátomnak, a neves Misztótfalusi kutatónak, Molnár Józsefnek, aki a 
lap nagyszerű propagátora lehet a nyugati magyarság körében. (...) 

Végezetül ne feledjem, hogy mindazok, akik kézbe vették nálam a Székely Útke-
resőt, dicsérték alaptendenciáját, nemkülönben pl. a Misztótfalusi elemzés tördelé-
sét. A lap szemnek is készül. 

Kívánva az előttünk álló esztendőben további jó, közhasznú munkát, erőt, 
egészséget, kitartást, 

szívélyesen üdvözlöm, 
Veress Dániel 
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Csire Gabriella — Beke Sándornak 
 

[Bukarest,] 1995. jan. 30. 
Kedves Beke úr! 
Nagyon megörvendeztetett a Székely Útkereső hozzám juttatott példányaival és 

az idei naptárokkal. Köszönöm, hogy lehozta írásaimat s különösen szép gesztus 
volt mindannyiunk számára az 1994-ben megjelent könyvek ismertetése. Nem csak 
a terjedelem és az ízléses tálalás, de az is jólesik, hogy Ráduly János érdemben írt a 
kiadványokról s az én antológiámról is. Az ember erre vár, nem öncélú dicséretre, de 
arra, hogy valaki értő szemmel elmélyedjen a könyvben és így méltassa. Hát ez így is 
történt. Közben a bihari Erdélyi Naplóban is írtak az Elek apó Cimborájáról. Sietek 
postázni egy példányt, hadd gazdagítsa a gyűjteményt. 

A két önnél levő kéziratomhoz most készíti Barabás István a véleménye-
zéseket. Amint meglesz vele, rögtön eljuttatom. 

A többi úgy lesz, amint ígértem — amint megkapom a lapok listáját, lesz, aki 
figyelemmel kövesse a megjelenéseket s juttasson is a sajtótermékekből. 

A legjobbakat remélve, további jó munkát kíván a színvonalas Székely Útkeresőhöz 
és a sorukra váró, kötetekbe kívánkozó kéziratok kiadásához erőt és kitartást. 

Barátsággal üdvözli: 
Csire Gabriella 

 
Csire Gabriella — Beke Sándornak 

 

Bukarest, 1995. febr. 6. 
Kedves Beke úr! 
Nagyon megörvendeztetett levelével. Ez a gondosság szokatlan nekem, s an-

nál jobban esik. A felsorolt recenziók közül nem ismerem a következőket: Metz 
A. M[árton]: Erdélyi Gondolat (Hargita Népe), Bálint András: Erdélyi Gondolat (Har-
gita Népe), Erdélyi Gondolat (Polgármesteri Közlöny). Ha lehetne, kérnék az említett 
cikkekből egy-egy másolatot. Ami pedig a könyvtárakat illeti, hát ez világsiker. 
Kecskeméttől Tokióig, Genftől New Yorkig. Végre, végre! 

A levéllel együtt megkaptam, természetesen, a szép küldeményt is, a Székely 
Útkereső új számait, a naptárlapokat és Nagy Olga újabb könyvét. Gratulálok új-
donságaihoz! Tartásos és vonzó lap. Grafikai kivitelezése is stílusos, kellemes. A 
naptár pedig igazi meglepetés, szerencsés ötlet, lám, így is lehet népszerűsíteni-
köztudatba vinni a könyveket. Köszönöm, hogy lapjában teret nyitott írá-
saimnak. A jövőre nézve is érlelek néhány ötletet a Székely Útkereső számára. 

És most sietve küldöm a Ráma és Szítá csodálatos története — A nagyravágyó kőmajom 
és az Áprilisi tréfa c. kézirataimhoz írt ajánlásokat 8-8 példányban. És mellékelem A 
Hét utóbbi lapszemléjét, amely „tollvégre kapja” a Székely Útkeresőt. 

Kívánom, járjon (járjunk) szerencsével, remélve, hogy nem merül föl már 
semmi akadály a könyvek kiadása előtt. 

Szívélyes üdvözlettel: 
Csire Gabriella 
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Murádin László — Beke Sándornak 
 

Kvár, 1995. febr. 12. 
Kedves Beke Sándor! 
Bár az Erdélyi Kis Könyvtár el akart csábítani, hogy adjam nekik a nyelv-

művelő írásaimat, de én hű maradok egyezségünkhöz, s a 300 lapos kézirat ösz-
szeállítása után, itt küldöm a két ajánlást. Remélem, megfelel a kívánalmaknak. A 
kézirat kész, még csak a bevezetőt kell megírnom, a tartalomjegyzéket, s a 
felhasznált irodalmat kell összeállítanom. Igyekeztem, mert Nagy Olga úgy 
mondta, február közepén tetszik jönni, ekkor már kész kéziratot kell átadnunk. 
Ezek szerint — már aszerint, hogy március elején látogat Kolozsvárra — még 
egyszer gondosan átolvashatom írásaimat. Eléggé aggályos vagyok. 

Ha akadályok merülnek fel, kérem, jelezze, készpénznek kell venni, hogy a 
Nagy Olgához írt levelében az ez évi kiadói tervben az én nevem nem szerepel? 
Vagy csak „többek között”-ről van szó? Válaszát várva 

Tisztelettel üdvözli 
Murádin László 

 

Ui. Nagy Olga megmutatta nekem a dossziét a tervekkel, s gratulálok a szer-
vezési munkához! 

 
Simon Zoltán — Beke Sándornak 

 

Debrecen, 1995. február 24. 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖNYVTÁR 
H—4026 DEBRECEN, Piac utca 8 

Ügyintézőnk: Dr. Sorszeginé  
ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ 
SZÉKELYUDVARHELY, Hargita megye 
Str. Tamási Áron nr. 87. 
R O M Á N I A 
4 1 5 0 
 

Beke Sándor igazgató úrnak 
 

Megkaptuk és nagyon köszönjük az Önök által könyvtárunknak küldött „Szé-
kely Útkereső” c. folyóirat két számát és kiadójuk hat könyvét. 

Üdvözlettel: 
Dr. Simon Zoltán 

igazgató 
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Monostori Imre — az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
szerkesztőségének 

 

Tatabánya, 1995. február 28. 
 

KOMÁROM—ESZTERGOM MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT 

József Attila Megyei Könyvtára 
2800 Tatabánya V. Fő tér 2. 

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
Székelyudvarhely 
Tamási Á. u. 87. 
4150 
 

Tisztelt Könyvkiadó! 
Fogadják köszönetünket az alábbi kiadványok megküldéséért: 
Székely Útkereső 1993. 4-5-6. sz. 
1994. 1-2-3. sz. 
Cseke P[éter]: Korfordulós újesztendő 
Komoróczy Gy[örgy]: Magyar szavaink nyomában 
Székely Útkereső: Antológia 
Nagy O[lga]: Barangolásaim varázslatos tájban 
Nagy O[lga]: Népi változatok szerelemre és házasságra 
Elek apó Cimborája 
Székely Útkereső Antológia 

(Dr. Monostori Imre) 
igazgató 

 
Nagy Irén — Beke Sándornak 

 

Csíkszentdomokos, 
1995. ápr. 2. 

Kedves Sanyi! 
Itt küldöm a verseket, amelyekről szó volt, ennyit (17 drb.) tudtam össze-

gyűjteni most olyant, ami még sehol nem jelent meg. Van közöttük komolyabb, 
könnyebb, gyermekvers meg mindenféle, remélem, sikerül találnod közülük 
megfelelőt. Köszönöm a könyvtárak és a kritikák jegyzékét, amit elküldtél, sajnos 
én ezekből a kritikákból csak nagyon keveset olvastam ezidáig, többségéről nem 
is tudtam, hogy megjelent. Remélem, van még a Székely Útkereső Antológiából, ha 
majd arra járok, szeretnék legalább egy példányt én is megszerezni. 

Szeretettel üdvözlöm a családodat is. 
A legjobbakat! 

Nagy Irén 
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Murádin László — Beke Sándornak 
 

Kvár, 1995. ápr. 6. 
Kedves Beke Sándor! 
Itt küldök három cikket, egy hosszabbat és két rövidebbet, az ígéretem sze-

rint. Remélem, hasznosítható a folyóiratban. 
További jó munkát kívánva 
üdvözli 

Murádin László 
 

Csurka István — Beke Sándornak 
 

Budapest, 1995. május 05. 
ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ 
Beke Sándor 
igazgató Úrnak! 
 

Tisztelt Igazgató úr! 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Nagykövetség útján megküldték 

könyveiket és folyóiratukat. 
A műveket elolvassuk és folyamatosan szemlézni fogjuk valamennyi havi folyó-

iratunkban, a mellékelt Magyar Fórumban. 
Hetilapunk számait is elküldjük minden héten. 
Június 4-én nagy emlékezést tartunk Budapesten, ennek Elvi Meghívóját is 

mellékeljük, természetesen minden kötelezettség nélkül. 
Baráti kézszorítással: 

Csurka István 
 

[A levélíró mellékelte A Magyar Út Körök Mozgalom Elnöksége Elvi Meghívó-
ját és a Magyar Fórum című folyóirat tiszteletpéldányát.] 

 
Csire Gabriella — Beke Sándornak 

 

Bukarest, 1995. május 12. 
BEKE SÁNDOR 
Székelyudvarhely 
 

Kedves Beke úr! 
Örülök, hogy összeállt gyermekekhez szóló verseskönyve. Sok sikert kívánok 

hozzá! Sietve küldöm a következőket: (…) 
5. A Székely Útkereső számára beérkezett két anyagot, a Tankóét és a Forró 

Miklósét (…). A kopjafás emlékezésből hiányolom, hogy nem derül ki, milyen 
felekezetű az osztrák pap, aki nem tűrte meg a „pogány” síremléket. Arról sem 
szól a szerző, hogy mi lett a mérnökkel, akit másodszori ottjártakor nem ejt útba. 
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De, mondjuk, ez kevésbé zavaró, hiszen az évek számából ki lehet következtetni. 
Egyébként mind a két anyag érdekes, tartalmas és bejáratlan területekre láttat. (…) 

További eredményes munkát kíván és barátsággal üdvözli: 
Csire Gabriella 

 
Reijo Eerikäinen — Beke Sándornak 

 

[Toijala, (Finnország)] 1995. 6. 5. 
Tisztelt Beke Sándor! 
KÖNYVVILÁGBAN elolvastam, hogy Ön a SZÉKELY ÚTKERESŐ című 

folyóirat szerkesztője. Nagyon örülnék, ha azt a folyóiratot rendelhetném, mert 
nagy az érdeklődésem a Romániában levő magyarság nyelve és kultúrája iránt. Még 
kérdezném, hogy lehet-e Ön által más Romániában megjelenő magyar nyelvű 
könyveket és folyóiratokat rendelni? Lehet egy katalógust rendelhető könyvekből 
vagy egy magyar könyvesbolt címet kapni? 

Érdeklődéssel az Ön levelét várom 
Tisztelettel 

Dr. Reijo Eerikäinen 
 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület — a szerkesztőségnek 
[Meghívó] 

 

Zürich, 1996. augusztus 
Meghívó 

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
és a 

Litea Könyvesbolt 
Könyvbemutatóra hívja szeretettel 

a sajtó képviselőit és az Egyesület tagjait, barátait, valamint 
mindazokat, akiket érdekel a magyar történelem. 

A Szerzők bemutatják az Egyesület alábbi könyveit: 
 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik 
 (Tapolcai) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar 

Történelmi Iskola Előadásai és Iratai, 
Tapolca 1995 

 

Georg German: Ungarischer im Bernischen 
Historichen Museum (mit Farbbidern) 

A Berni Történelmi Múzeum Magyar vonatkozású 
emlékei színes képekkel 

Csihák György: Ex Oriente Lux 
A bemutató helye: 
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Litea Könyvesbolt a Budai Várban (Hess András tér 4. — Fortuna udvar) 
Időpont: 1996. november 26. 16 óra. 

Dr. Sándorfi György titkár 
 

Dr. Csihák György Elnök 
 

 

Mészely József — Beke Sándornak 
 

Sepsiszentgyörgy [19]97. január 17. 
Kedves Sándor! 
Vásárlom és csodálom a kiadód könyveit. Sajnos az Útkereső nem jut el mife-

lénk. Pedig Szentgyörgyön is lenne rá vevő. 
Zsigmond Győző hozta a hírt, hogy kéziratot vársz egy gyermekvers anto-

lógiához. Összeszedtem két ciklusnyi verset. Remélem, elnyerik tetszésed. A ver-
seket csak antológiában használhatod!  

Kívánok Neked minden jóra erőt,  
barátsággal: 

Mészely József 
 

Nagy Irén — Beke Sándornak 
 

[Csíkszentdomokos,] 1997. I. 19. 
Kedves Sanyi! 
Itt küldöm a verseket, amelyekről szó volt. Igyekszem a novellákat is pontra 

tenni, ha kész lesz, postázom.  
Üdvözlöm a családodat is. 
Minden jót! 

Irénke 
 

Csire Gabriella — Beke Sándornak 
 

[Bukarest,] 1997. jan. 22. 
Kedves Beke Úr! 
Megkaptam a csomagot. Köszönet a bő küldeményért (Ráma és Szítá), szeren-

csére nagyon keresett lett. 
Gratulálok a szórólaphoz, így kitűnő reklám ez a kiadójának és a folyóiratának 

— na meg a hamis Attiláknak. Tegnap már 30 példányt sikerült a „könyvvásáron” 
a templomban szétosztani. A többire is hamarosan sor kerül.  

A Nagy Irén kéziratát csak ezután tudom kézbe venni. Amint megleszek vele, 
postázom. 

Üdvözlettel: 
Csire Gabriella 
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Bagossy László — Beke Sándornak 
 

Calgary, 1998. április 2. 
 

ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA EDITORIAL COMMITTEE — 
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG 

151 Midbend Place SE, Calgary, AB. CANADA T2X 2J8 
Főszerkesztő: Bagossy László 

SZÉKELY ÚTKERESŐ 
c/o Beke Sándor úr, főszerkesztő 
 

4150 Széke l yudva rhe l y  
Postafiók 40, 
Roman i a  — EUROPE 
 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Ezúton hozom szíves tudomására, hogy május-június folyamán feleségemmel 

hazalátogatok és ez alkalomból Budapesten és Kolozsváron egy-egy természeti 
tárgyú vetítettképes előadást tartok. 

Előadásomra tisztelettel meghívom, a meghívót mellékelem. Amennyiben egy 
ilyen előadás meghallgatására lenne kedve, azon kívül elfoglaltsága is megengedné, 
nagy örömömre szolgálna, ha ott személyesen is megismerkedhetnénk. 

Tisztelettel 
(Bagossy László) 

főszerkesztő 
Melléklet: Meghívó 
 

[A levélíró a szerkesztőség tagjainak mellékelte a kolozsvári Erdélyi Kárpát 
Egyesület kolozsvári székházában 1998. június 9-én (kedden) d. u. 5 órai kezdettel 
tartandó A ROKIZOK VILÁGA című vetítettképes előadás meghívóját, melynek 
előadója Bagossy László, az Encyclopaedia Hungarica főszerkesztője, az Erdélyi 
Kárpát Egyesület tiszteletbeli tagja, a Magyar Természet-barát Szövetség arany-
jelvényes túravezetője.] 

 
Murádin László — Beke Sándornak 

 

Kvár, 1998. ápr. 8. 
Kedves Beke Sándor! 
Előkerült a Küküllő menti helynévanyag, melyet az EME dicsőszentmártoni 

ülésszakán tartottam. Jól beleillik a tervezett kis füzetbe Az Aranyos mentén, A 
Homoród mentén című cikkek mellé. Ha van mód rá, ezt is közölni kellene, ha 
nincs, nincs. 

Barátsággal üdvözli 
Murádin László 
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Gábor Dénes — Beke Sándornak 
 

[Kolozsvár,] [19]98. máj. 4. 
Kedves Sándor! 
Rohanvást írom e sorokat, h. rögvest postázhassam. 1 órája kaptam a szomo-

rú (lesújtó!) hírt: meghalt jó Anyám Brassóban; hajnalban indulunk temetésre. 
De szerdán már újra itthon kell lennünk. 

Ifj. Cseh Gusztáv özvegye ma Bp.-en Csapody Miklós neje. Nem hiszem, 
hogy szerzői jogdíj miatt kellene aggódni. 

Üdv. 
G. Dénes 

 
Gábor Dénes — Beke Sándornak 

 

Kvár, [19]9(7)[8]. jún. 5.* 
Kedves Sándor! 
Íme, végre — meglehetősen sok akadályoztatásom ellenére — megszületett a 

SZÉKELY HIMNUSZ kézirata. Összecsaphattam volna persze hamarabb 
(könnyebben is), de mind a témához, mind önmagunkhoz méltó akartam lenni. 
Mennyire sikerült? …hát ezt majd MÁSOK döntik el. Éppen ezért elsőnek ép-
pen a B. S. véleményére vagyok kíváncsi. Tehát várunk! És nyilván utána a meg-
jelenést is nagyon fogom várni. Bízom azért abban, hogy a Székely Útkereső-
füzeteknek nem lesz a leggyengébbike, az elfekvő, remittenda — ám!... 

Mellékelek két karénekes feldolgozást is, ha belefér, azok, akik esetleg be akar-
ják tanulni előadásra, bizonyára örvendenének neki. (Persze a döntés a KIADÓ 
joga!) 

Sajnos a kopjafáról csak a mellékelt, elég gyenge xerox-másolatot tudom kül-
deni a dr. Bakk Elekné, dr. Takács Sárika néni memoárkötetéből. Jó lenne egy jó 
fotóssal egy kontrasztos fekete-fehér fotográfiát készíttetni, s egész oldalas képbe 
hozni. Meg-ér-né!!  

A Picula is késik még egy keveset, habár már nekifogtunk. De be kell számí-
tani egy csomó — előre nem látott — gátló tényezőt: jó Anyám halála, roham-
munkával elkészített [’] centenáriumi Művelődés-antológiánk (N. B. A valahai 
10-11 tagú szerkesztőség ma — írd és mondd! — 3! emberből áll)… Hétfőtől 
kb. 4-5 napig Bp.-en lesznek szerkesztőségi teendőink. De igyekszem utána 
néhány napon belül küldeni. 

Jóbaráti öleléssel  
üdv. 

G. Dénes 
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Gábor Dénes — Beke Sándornak 
 

Kv. [19]98. jún. 17. 
Kedves Sándor! 
Gondolom, hogy Bp.-re utazásunk előtt PRIORIPOST-tal  elküldött SZÉKELY 

HIMNUSZ-kéziratom megérkezett. Vajon elfogadhatónak tartja-e? Én Bp.-en felke-
restem Csanády György ott élő, András Zoltán nevű (grafikusművész) fiát, s figyelme-
sen végigolvasva, nagyon meg volt vele elégedve, mindössze 3 apró észrevételt tett, 
amelyeket erkölcsi kötelességünk (!) figyelembe venni! (Kiderült, hogy régesrég ismerjük 
egymást, még itt Kv.-on is járt a lakásunkban kb. másfél évtizeddel ezelőtt!! De akkor 
fogalmam sem volt róla, hogy kinek a fia.) 

Tehát, az észrevételei: 
1. A kézirat 2. oldalán az utolsó előtti bekezdés első sorának a végén a rádióri-

porter helyett rádiórendező írandó; 
2. A 3. old. 12-ik sorában a Népbíróság (=Vésztörvényszék) kifejezésből a zárójeles 

rész teljesen törlendő. Szerinte — és meg is magyarázta, meg is győzött róla — az, akkor, 
nem volt vésztörvényszék. K. Borcsa Mihály tényleg elvakult fasisztává vált. 

3. Az 5. old. 16-17-ik sorából törlendő a következő, közbeiktatott 4 szó: sőt, 
jóbarátja volt. Ezt is alaposan megvitattuk. Észérveivel egyet kell értenem. 

Hát ennyi. Találkozásunk hasznos és kellemes volt. ½ órásnak terveztük, 2,5 
óra lett belőle. 

Édesapja szinte teljes hagyatéka a birtokában van. Talán érdemes volna tőle 
egy kötetet az Erdélyi Gondolatnál kiadni. Talán a megszerkesztését is el-
vállalhatnám. 
Más: A PICULÁT korrigáljuk (kb. fele megvan), de lassan haladunk. Hemzseg 

a hibáktól. (…) 
Sajnos a: és a; nehezen elkülöníthető, rosszul, bizonytalanul látszik. 
Más: a Gellért Géza szerkesztette: Ki tudja merre… c. kis, 1995-ben Udvar-

helyen megjelent (szép borítású!) füzetet csak láttam Bp-en. (A belső szövegről 
— ami sok hibát is tartalmaz, giccses is — van xerox-másolatom). De ha lehetne 
egy füzetet szerezni, szívesen hoznék érte anyagi áldozatot is. Próbálja meg Sán-
dor, az én részemre. 

Holnap utazunk Brassóba (szülővárosomba), a Művelődés teljes szerkesztősége (3 
személy), + Nejem, a „csendes társ”, aki legjobb asszisztensem a korrektúrázásnál, de 
gyakorta fogalmazási problémákban is kikérem a véleményét. (És nem ritkán igen 
használható ötletekkel, tanácsokkal segít át egy-egy holtponton!) A Reménység Háza 
Galériában június 19-én (pénteken) 20 órakor egy szép Gy. Szabó Béla metszet-
kiállítást fogok megnyitani, ami jelenleg a sepsiszentgyörgy Székely Nemzeti Múze-
umban van. (Ott is én voltam a kiállítás megnyitón.) Be szép/jó is lenne, ha Beke 
Sándor is ott lehetne a brassói közönség soraiban, s utána elcseveghetnénk egy kicsi-
nyég!… 

No, elég hosszúra sikeredett ez a levél, de mit tegyek, ha ennyi mondanivalóm volt?! 
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Jóbaráti öleléssel 
üdv. 

G. Dénes 
 

Galambos Iréneusz — Beke Sándornak 
 

Alsóőr, 1998. augusztus 11. 
 

Rom. Kath. Pfarramt 
Alsóőri plébánia 

A—7501 UnterWart 226 
Székely Útkereső 
Béke Sándor 
Főszerkesztő úr 

Sajtótájékoztató 
 

A burgenlandi magyarok örömmel közlik, hogy több éves felújítási munkálat-
tal sikerült az ún. „öreg iskolát” Alsóőrben, mely műemlékvédelem alatt áll, 
olyan állapotba hoznunk, hogy hivatalosan is megnyithassuk. 

Rendeltetése nemcsak az, hogy az egyházközség otthona legyen és a község egye-
sületeinek rendelkezésére álljon, hanem mint a Burgenlandi Magyar Kulturális Egye-
sület „magyar háza” szolgálja e maroknyi őslakos magyarság jelenét és jövőjét. 
1998. szeptember 18-án, pénteken du. 16 órakor dr. Paul Iby kismartoni megyés-

püspök és dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát megáldják az épületet. Bur-
genlandi vonatkozású festményekből kiállítás nyílik meg és ének-, zene- és néptánc 
számokkal rövid kulturális műsorra is sor kerül. 

Másnap, szeptember 19-én este 19.30-kor változatos és szórakoztató kulturá-
lis esttel folytatódik. 

Minderre tisztelettel hívjuk és szeretettel várjuk a sajtó és egyéb médiák képvi-
selőit. 

Mind a két napon szerepelnek az Enyedi Bethlen Gábor Kollégium kórus tagjai 
Fórika Éva vezetésével. 

Dr. Galambos Iréneusz OSB 
 

Jancsik Pál — Beke Sándornak 
 

Kolozsvárt, 1998. december 16-án. 
Kedves Sándor! 
Köszönöm, hogy befogadtatok székelynek. Ezt arra értem, hogy időnként verset 

kérsz a Székely Útkeresőbe, illetve az antológia számára. Ami a verseket illeti, az öt 
eredeti mellé egy Eminescu-fordítást is küldök, nem volt kis feladat megbírkózni ve-
le, a versképlettel, ritmussal: úgy éreztem, nem is sikerült rosszul. Alkalomadtán ér-
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tesíts a sorsukról, és ha teheted, küldj egy-egy példányt az idén megjelent könyveid-
ből, a kiadód terméséből. 

Kívánok neked és szeretteidnek kellemes, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog, 
erőben, egészségben, sikerekben gazdag új évet. 

Valamilyen szerkesztői munkával rám is gondolhatsz az új esztendőben. 
Szeretettel üdvözöl 

Jancsik Pál 
 

Lendvay Éva — Beke Sándornak 
 

Brassó, 1998. dec. 18. 
Kedves Beke Sándor, 
Megkaptam a levelet s a szórólapokat. 
Szívesen venném igénybe a nyomdai kínálatot egy publicisztikai kötet kiadása céljá-

ból, amelyet már rég tervezek, de persze nincs rá pénzem, szponzorom stb. Sajnos 
egészségem se, hogy kijárjam. Ezért mellékelem ezeket a rövid írásaimat, közlésre, az 
Útkeresőbe. — Ha van valami elképzelésed, hogy hogyan hozhatnánk tető alá a Közérzet c. 
publicisztikai könyvem kiadását — írd meg nekem. Én beteg vagyok, (…) nemigen já-
rok ki. Várom válaszodat, szeretettel üdvözöl, minden jót kíván 1999-re 

Lendvay Éva 
 

Egyed Ákos — Beke Sándornak 
 

Kolozsvár, 1998. december 21. 
Tisztelt Beke Sándor! 
Megkaptam a Székely Útkereső tájékoztatóját. Köszönöm, hogy írásaimat fi-

gyelemre méltatta. 
Mellékelten küldöm az életrajzi adatokat és az önálló köteteim jegyzékét. Ter-

mészetesen a tanulmányok száma több százra rúg, de gondolom, hogy csak a kö-
tetek férnek bele a készülő antológiába. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikeres új esztendőt kíván tisztelettel 
és barátsággal 

Egyed Ákos 
 

Dánielisz Endre — Beke Sándornak 
 

Nsz. [19]98. dec. 22. 
Beke Sándor, költő, szerkesztő 
SZÉKELYUDVARHELY 
 

Kedves Főszerkesztő Úr! 
Íme, még év végén is lehet örömet szerezni. Legalábbis ezt tette a főszerkesz-

tő úr. 
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Amint átfutottam az Antológia tartalomjegyzékét, az a gondolatom támadt, 
hogy lám, itt egy igen-igen érdekes és értékes kiadvány. Jó lenne hozzájutnom. 
Majd csak később fedeztem föl a magam nevét. Ez újabb öröm forrása lett. 

Kéréséhez hűen a mellékletben bemutatkozom. Aligha jut ily nagy terjedelem 
egy-egy szerző számára. Nem sértődöm meg, ha tömörítik. 

Természetes, h. szerzői díjat nem várok. Ellenben egy példányt postázhatna, v. 
küldje el a Fábián Imre címére, ahová havonta betérek. 

A sátoros ünnepek kapunkon kopogtatnak. Kívánok mind Önnek, mind k. csa-
ládjának, munkatársainak áldott, énekszós karácsonyi ünneplést, vidám, pezsgős 
szilvesztert, végül sikereket tartogató, boldog, megelégedett új esztendőt! 

Dánielisz Endre 
 

Fábián Imre — Beke Sándornak 
 

Nagyvárad, 1998. dec. 28. 
Kedves Beke Sanyi! 
Valami jó is történik körülöttem! Örvendek annak, hogy szépen dolgoztok. 

Bár a Kelet-Nyugat megszűnése óta szünetelt a kapcsolatunk, ha hallottam rólad, 
jó érzéssel gondoltam rád. 

A Székely Útkereső számait rég láttam, valószínűleg ennek az oka én vagyok, 
bezárkóztam, leköt a szerkesztés munkája, sok gond közepette őrlődöm, de 
örömeim is voltak és vannak. Próbálunk e pénztelen világban megmaradni. 

Jó ötlet az antológia kiadása, próbáljátok meg szélesebb körben terjeszteni. A 
szeredai CORVINÁNAK — Ferencz Kornéliáéknak kapcsolatuk van a buda-
pesti Könyvtárelosztó Központtal — rajtuk keresztül a könyvet fel lehet ajánlani 
a magyarországi könyvtáraknak. Minimálisan 50–60 könyvet rendelnek, de a 
rendelés lehet akár 500 darab is. 

Mivel lapotokban rég nem voltam jelen, készülő új könyvemből mellékelek 
néhány verset, amennyiben tudjátok, használjátok! 

Maradok szeretettel. 
Kívánok Békés, Boldog Újesztendőt. 

Fábián Imre 
 

Benkő András — Beke Sándornak 
 

[Kolozsvár,] 
[Postabélyegző dátuma:] 1999. 01. 08. 

Kedves Beke úr! 
Mellékelten küldöm az Ön által kért rövid életrajzot. Levelén december 7-i dá-

tum áll, én azonban csak karácsony előtt kaptam kézhez sorait, ezért a késedelem. 
Elnézést érte! 
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Gratulálok eddigi munkálkodásához és további szép sikereket kívánok az új 
esztendőben! Az antológiából négy példányt szeretnék kérni, mert két gyermekem 
mellett Szabó András két élő unokája is türelmetlenül várja a kötet megjelenését. 

Szívélyes üdvözlettel: 
Benkő András 

 
Veress Dániel — Beke Sándornak 

 

Sepsiszentgyörgy, 1999. január hó 13-án. 
Beke  S ándo r  úrnak 
Székelyudvarhely 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
 

Kedves Sándor! 
Nyugtázom decemberi körleveled. (...) Én hónapok óta képtelen vagyok ki-

kecmeregni a verem fenekéről. Levélválaszom késését is ez indokolja (…) tehát 
részemről, nem holmi trehányságról van szó… 

A Székely Útkereső Antológia (1990–1999) kiadásának gondolatát indokoltnak 
és dicséretesnek vélem. Valóban képet fog nyújtani egy tíz éves erőfeszítésről és 
annak összevont eredményeiről. Én most — teljesen alkalomszerűen — Féja Gé-
za Nagy Olgához írt leveleit olvasgatom, noha önhibámon kívül 1994 januárja óta 
megjelent lapszámaitok, valamint kiadványaitok nem jártak a kezemben. Az elsőt 
nem terjesztik, a másodikat nyugdíjamból megvásárolni nem tudom. Pár hónap 
múlva hetven esztendős leszek, de noha eddig rengeteget dolgoztam, szószerint 
csak napról napra élek. Viszont mindez magánügy, hadd válaszoljak körleveled 
kérdéseire. A „kislexikonban” bőségesen elég ennyi: 

V. D. esszé- és színműíró, irodalomtörténész. Érettségi után tanulmányait a 
Bolyai Tudományegyetem filozófia-lélektan, majd magyar nyelv és irodalom sza-
kán folytatta (1948–1957). 1968-ig tisztviselő, 1970-ig szerkesztő, nyugdíjazásáig 
(1992) a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dramaturgja, 1990-től művé-
szeti vezetője.  

Irodalmi munkásságom legfontosabb adatai megtalálhatók a két hónappal 
ezelőtt megjelent Vékára tett mécses című kötetem — ezzel a címmel bővített — 
301. oldalán, a körlevél kérése szerint a műfaj és évszám pontos megjelölésével. 

Végezetül miután a Mikes-írást már közöltétek 1994-es antológiátokban, én 
személy szerint jobban örültem volna — s munkásságomra nézve is jellemzőnek 
tartom! — a Székely Útkereső 1–2–3/1994. számában közölt Misztótfalusi-
monodráma (A megtévesztett) közlésének, akár részleteket belőle, de még inkább 
egészben: meggyőződésem, hogy az Antológia színvonala hasznára. 

Melegen üdvözöllek, jó munkát 
Veress Dániel 
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Penckófer János — Beke Sándornak 
 

[Beregszász,] 1999. január 17. 
Székely Útkereső 
irodalmi és művelődési folyóirat 
Székelyudvarhely 
 

Tisztelt Beke Sándor! 
Örömmel értesültem a Székely Útkereső Antológia megjelenéséről, örültem egyál-

talán annak a ténynek, hogy hallok a lapról, tudniillik aggódtam a meglétéért. Ko-
rábbi kapcsolatunk rendszerességének a megszakadásáért felelősnek érzem ma-
gam, de remélhetőleg idéntől visszaáll a régi rend. 

Lakcímemben az utcanév megváltozott, most Tamás Mihály u. 5. szám alatt 
kapom kézhez a postámat. 

Életrajzi adatok: (...) 
További együttműködésünk reményében, tisztelettel: 

Penckófer János 
 

Vizi Mátyásné — a szerkesztőségnek 
 

Izsák, 1999. IX. 26. 
SZÉKELY ÚTKERESŐ  
IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT 
SZERKESZTŐSÉGE 
SZÉKELYUDVARHELY 
 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Augusztusban Erdélyben jártam és ott hozzájutottam az Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó Tájékoztatójához. A sok szép élmény miatt csak itthon tanulmányoz-
tam át, és tudtam meg, hogy Önök nemcsak értékes, izgalmas könyveket, hanem fo-
lyóiratot is megjelentetnek. Gratulálok a kezdeményezéshez, sok sikert kívánok 
munkájukhoz. Nagyon érdekelnek a témák, melyeket a Tájékoztatóban folyóiratuk 
eddigi számairól olvastam. Ezért azt kérdezem: Magyarországon is hozzá lehet jutni 
az egyes számokhoz, esetleg elő lehet fizetni? Ha igen, hol? Vagy egyenesen Önök-
nél? És akkor hogyan? 

Ha a kiadó valamelyik könyve érdekel, azt hol rendelhetem meg? Esetleg lehet 
kapni Magyarországon is? 

Kérem, ha módjukban áll, tájékoztassanak minderről. 
Előre is köszönöm. 
Tisztelettel: 

Vizi Mátyásné 
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Dánielisz Endre — Beke Sándornak 
 

Nsz. [19]99. nov. 10. 
Beke Sándor, főszerkesztő, 
Székelyudvarhely 
 

Kedves Beke Uram! 
Kitüntet reám gondolásával. Hálásan köszönöm újabb ajándékát, dedikált 

verseskötetét. Lassanként egy egész polcot betölt könyvtáramban az Erdélyi 
Gondolat kiadói eredménye. 

Elolvasva a tájékoztatójukban közölt ismertetőt a Székely Útkereső továbbéléséről, azt 
határoztam, h. Önnek postázom a Csonka-torony centenáriumi ünnepségén mondott be-
szédem. Mindeddig senkinek sem küldtem el. Mellékelek illusztrációt is. (…) 

Kedves ajándékát ismételten megköszönve, 
tisztelettel üdvözli 

Dánielisz Endre 
 

Dánielisz Endre — Beke Sándornak 
 

Nsz. [19]99. dec. 10. 
Beke Sándor, főszerkesztő 
Székelyudvarhely 
 

Kedves Beke Uram! 
Szerencsésen lezajlott a Zilahy-ünnepség. Eredménye is látszik. Föllélegzésem 

utáni első kötelességem, h. kérésének eleget tegyek. 
Postázom a kért tanulmányt. Azonban nem tudom, milyen keretekben jelenik 

meg? Folyóirat? Irodalmi szöveggyűjtemény? Igényének megfelelően képeket is 
mellékelek. 

Itt érdeklődöm édesapám világháborús naplója kiadási lehetősége felől. Meg-
kapta-é? Dr. Pozsony Feritől a náluk lévő, kiszedett, kiadásra előkészített kazet-
tákat? (Nem ez a hiv. neve, de most nem jut eszembe a másik.) Nála vannak az 
egyetlen példányban birtokolt képeim is. Ő és munkatársa ígért méltatást is. Mel-
lékelte-é ezeket is? 

Ha ideje akad, kérem, válaszoljon — tömören — ezekre is. 
A szent ünnepek közeledtével kívánok Önnek és k. családjának áldott, békes-

séges karácsonyt, majd sikereket hozó, boldog új esztendőt! 
Tisztelettel 

Dánielisz Endre 
 



A Székely Útkereső levelesládájából VI. 161 

Gábor Dénes — Beke Sándornak 
 

Kolozsvár, 2000. jan. 13. 
Kedves Sándor! 
Íme hát, befejeztem a Székelykeresztúr környéki lakodalmi népköltészet korrektúráját, s 

hozzá csatolva a Könyvesház 99/1-es számát, melynek 41. old.-án a Kifestőkönyvek 
— régi és új gyermekkönyvekkel c. recenziót is újraközöltük, küldöm. (A borító hátsó 
oldalán (…) bibliográfia-szerűség is olvasható. Annak középső oszlopában, a 11-ik 
tételből megtudhatja, hogy (…) bele kellett mennem a Székely himnusz kissé „átpo-
fozott” újra megjelentetésébe, ui. a temesvári olvasóink meghívtak kimondottan 
SZÉKELY HIMNUSZT ünnepelni. Igaz, mindössze 25-26 pldny. készült, amúgy 
manufakturális úton, de annak tényleg nagy sikere volt. NB. Sok székely lakik Te-
mesváron, s azokat odacsődítették a Református Egyház Újvárossy Ernő gyülekezeti termé-
be, ahol Kós Károly: Erdély kövei metszetkiállítással egybekötött Székely Himnus[z]-
bemutató volt, nagy sikerrel. A 25 példány új kiadású SZ. H.[-]t [=Székely Himnusz-
t] szétkapkodták, szerencsére vittem az I. kiadásból is egy marékkal, … mind elkelt.) 

A „kopjafás” Kisgyörgy-írás „gatyába rázása” már idő- és munkaigényes fela-
dat lesz, türelmet kérek hozzá, amíg elkészülhetek vele, de megcsinálom. 

A további gyümölcsöző együttműködésben bizakodva, 
maradok szívélyes baráti öleléssel 

G. Dénes 
 

Szabad Magyar Újságírók Szövetsége — a szerkesztőségnek 
 

[Baltimore,] 2000. március 15-én 
 

P. O. BOKSZ 7416, Baltimore, 
MD 21227-0416 

Tisztelt főszerkesztő Úr/Asszony! 
Kérem szíveskedjék értékes lapjában (rádió, TV. stb.) közzétenni az 

Újságírószövetség alábbi közleményét. 
Előre is fogadja érte hálás köszönetünket. 
További jó munkájához jó egészséget kívánva 
szívélyesen üdvözlöm; 

Soós József főtitkár 
 

[A levélíró mellékelte a SZMÚSZ elnöksége által meghirdetett Pályázati hirdet-
ményét.] 
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Válogatta: Ráduly János 
    

    
TÖRTÉNELMI NÉPBALLADÁINK 

 
 
A Katonaballadák típuscímű alkotások 

(19-23) „minden bizonnyal a XVIII. 
században, az állandó hadsereg megala-
kulása (1715) után keletkeztek” 
(Demény István Pál, 1980. 34.). Több 
olyan nyelvi formulát tartalmaznak, ame-
lyek klasszikus értékű történelmi balladá-
ink, históriás énekeink tartozékai voltak. 
Itt csak egyetlen példát: a Vitéz Kádár Ist-
ván szövegében fontos motívum a kö-
vetkező: „Kiontom véremet én szegény 
hazámért, / Ezenről meghalok kedves 
nemzetemért.” A 22. szövegben ez a 
motívum így hangzik: „Éltemet áldozom 
a magyar hazámért, / Véremet kiontom 
a magyar nemzetért.” Ugyanez a 23. szö-
vegben: „Felkötöm a kardot apámért s 
anyámért, / Megforgatom én a szép 
magyar hazámért.” Nos, épp ez a nem-
zetben, hazában való gondolkodás emeli 
a katonaballadákat epikus (elbeszélő) 
népköltészetünk szerves részeivé. 

A 24-25. (egyben két utolsó) szöveg 
a Világosi fegyverletétel típuscímet kapta. 
Olosz Katalin foglalkozott vele beha-
tóbban, külön tanulmányban taglalta ki-

vételes értékeit. Idézi Pogány Pétert, aki 
ezt írta: „legnagyobb verseink közt illenék 
számon tartani nemzeti líránkban” 
(Olosz 2003. 164.). Magam itt a „líránk-
ban” szó mellé oda teszem a „történelmi 
ballada” vagy „történelmi ének” két kife-
jezést is. A második, a kibédi változat 
(25.) — amely a néphagyományban ma-
radt fenn — tartalmazza a már emlegetett 
nemzetben való gondolkodást, hangulati 
világa pedig egy tőről fakadt legszebb si-
rató-balladáinkkal és katonaballadáinkkal. 
Tragikus hangnemű a befejező rész is: 
„Világos te, honnan vetted a neved, / 
Átkozott legyen az egész életed.” Az 
átokformula klasszikus balladáink egy ré-
szének megszokott zárómozzanata. 

Meg kell említenünk — most már 
utólag — a Váradi című katonaballadát 
(20-as sz.), amely az 1849-es esztendő 
utáni eseményekről szól. Faragó Józsefet 
idézzük: „Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc bukása után, 1851–52-ben 
Váradi József a Székelyföldön szerve-
zőmunkát végzett egy újabb felkelés elő-
készítésére. Az osztrák hatóságok elfog-


