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Karácsony volt. 
A szószék előtt 
a kis fenyőfapódiumon 
piros mintás 
parasztszőnyegen álltam, 
s karácsonyi verset szavaltam. 
Mögöttem a pap bácsi állt, 
jobbra tőlem Jézuska fája, 
egyszerűen földíszítve 
gömbökkel, almával, ezüstdióval 
és sztaniolba csomagolt 
avítt ízű szaloncukorkával. 
Miután elmondtam a verset, 
meghajtottam magam 
az egybegyűlt hívek előtt, 
s a pap bácsi dicséretét 
magamhoz szorítva 
leszálltam életem 
legszerényebb és legszebb 
ünnepi színpadáról. 
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Az irodalmi hagyományokban gazdag Hargita megyei Székelyudvarhelyen, a 
Székely Athén fellegvárában 1990 áprilisában indult útjára a Székely Útkereső című 
irodalmi és művelődési folyóirat, Beke Sándor újságíró, költő, irodalomszervező 
és könyvkiadó irányításával. Most a folyóirat születésének 20. évfordulójára, az 
1990 és 2000 között a szerkesztőségbe érkezett levelek, dokumentumok egy ré-
szét jelentette meg a folyóiratból „kinőtt” és már a határokon is túl ismertté vált 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 250. könyvében Beke Sándor igazgató, aki az elő-
szót, a jegyzeteket és a levelek mutatóit összeállította. 

Beke Sándor azzal a céllal tette közzé ezt a leveleskönyvet, hogy az olvasókö-
zönség és a sajtótörténészek előtt a már történelemmé érett periódus szabad saj-
tójának a fejlődését, valósághű, természetes képét föltárja. Egyben a lapkiadással 
járó vállalkozás örömeit és kudarcait, szépségeit és nehézségeit, a fennmaradásért 
vívott küzdelmet megörökítse, s nem utolsó sorban a szerkesztőségi munka tit-
kaiba is bepillantást engedjen, fogalmazta meg Beke Sándor az előszavában, 
melynek adataiból ez az ismertetés is készült. 

A leveleskönyvet olvasgatva képet kapunk a levélírók szakmai munkájáról, az új 
irodalmi lapok és folyóiratok életéről, működéséről, a lap által alapított kiadó és a 
Székely Útkereső Kiadványok sorozat beindításának küzdelmeiről, a szerzők személyes 
sorsáról, életpályájáról. A dokumentumok ráirányítják a figyelmet a szerzők el-
gondolásaira, terveikre, kezdeményezéseikre, levélritkaságokra, a folyóirat romániai, 
határon, sőt óceánon túli megrendelőire, a lapterjesztőkre, hiszen az Élet és Irodalom, 
Kortárs, Látóhatár mellett a Cimbora, Helikon, Művelődés, Látó, Könyvesház borítólapjai 
mellett reklámozták az olvasóközönségnek a Székely Útkeresőt. 

Már a folyóirat első számának megjelenésétől tudományos kutatók, irodalom-
tudósok, egyetemi tanárok, írók, újságírók és szerkesztők jelentkeztek leveleikkel, kéz-
irat-javaslataikkal… Csak a felsorolásuk — hiszen 300 levélíróról van szó — megtöl-


