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II. A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKRÓL 

 
Az új lehetőségek adta szellemi útkeresés legfontosabb szellemi bástyáit, 

mérföldköveit — a hirtelen „új világban” föleszmélt erdélyi magyar olvasónak 
— a Székely Útkeresőben a külső munkatársak tették le — mintegy fogódzóul, 
támpontul a megmaradás és a továbblépés útjait keresőknek. 
Elismerjük és tudjuk, hogy a Székely Útkereső munkatársainak írásai által lett 

értékes és időt állóan maradandó. Ezért hálásak is vagyunk nekik. Hadd álljon itt 
is az örökkévalóságnak a Székely Útkereső munkatársainak teljes névsora és a 
város, ahonnan írtak: Lendvay Éva, Szenyei Sándor Brassóból, Bakay Kornél, 
Balázs Géza, Gyárfás Endre, Nagy Gáspár, Páll Szilárd Budapestről, Barabás 
István, Cseke Gábor, Csire Gabriella, Éltes Enikő Bukarestből, Nagy Irén 
Csíkszentdomokosról, Forró Miklós, Kardalus János, Kelemen Katalin, Kozma 
Mária, Szőcs János Csíkszeredából, Tankó Gyula Gyimesközéplokról, Cseh 
Károly a magyarországi Halmajról, Penckófer János Kárpátaljáról, Ábrahám 
János, Balogh Edgár, Cseke Péter, Csomortáni Magdolna, Ferenczi István, 
Fodor Sándor, Gábor Dénes, Imreh István, Jancsik Pál, Marton Lili, Murádin 
László, Tőkés István Kolozsvárról, Liszka József a szlovákiai Köbölkútról, Papp 
Attila Margittáról, Barabás László, Gergely Róza, Tóth István Marosvásárhelyről, 
Hajdu Gábor és Horpácsi Sándor Miskolcról, Dánielisz Endre Nagyszalontáról, 
Fábián Imre, Gittai István, Jakobovits Miklós, Pataki István, Szűcs László 
Nagyváradról, Mészely József, Veress Dániel, Zsigmond Győző Sepsiszent-
györgyről, Gálfalvi Sándor, Fekete János, Fülöp Lajos Székelykeresztúrról, Bálint 
László, Balázsi Dénes Székelyszentlélekről, Beke Sándor, Ferenczi Géza, Hubbes 
Éva, Lőrincz György, Lőrincz József, P. Buzogány Árpád, Róth András Lajos, 
Szabó Barna, Vofkori György, Vofkori László Székelyudvarhelyről, Deme János 
Temesvárról, László László Zilahról, Csihák György Zürichből. 
A munkatársak jelentkezése és a munkatársi viszony leginkább A Székely 

Útkereső levelesládája 1990—2000 (Közzéteszi Beke Sándor. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, 2010) című kötetből követhető. 
(…) 
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Íme az „írásban” is megörökített, sajtótörténeti szempontból is értékes 
együttműködés megrostált kronológiája: 
 

1990. ÁPRILIS 5-én — az első szám megjelenése után —, Egyed Ákos 
történész küldi a főszerkesztővel való korábbi találkozásakor Székelyudvarhelyen 
megbeszélt Mátyás király-tanulmányt: 
„Kedves Beke Sándor! 
Itt küldöm a kért cikket: ma április 5.-e van, tehát idejében Székelyudvarhelyre 

kell érnie. 
Persze három oldalon keveset lehet egy olyan nagy uralkodóról elmondani, 

amilyen Mátyás király volt. 
Sok sikert kívánva a Székely Útkeresőnek és szerkesztőinek, 
Szívélyesen üdvözli 

Egyed Ákos” 
 
Brassóból egyszerre két szerző jelentkezik: Lendvay Éva költő 8-án fordítá-

sokat küld, 11-én Szenyei Sándor — sportrovatot sugallva a főszerkesztőnek — 
sportanyagot postáz. 
 
MÁJUS 10-én a Sepsiszentgyörgyön élő Veress Dániel a főszerkesztő által 

előzőleg megrendelt Mikes-tanulmányát ajánlja: 
„Kedves Barátom! 
Megbeszélésünk szerint mellékelten küldöm a három flekket Mikesről. 

Köszönöm a lapot, igyekeztem írásommal profiljába illeszkedni. Ha megjelenik, 
kérlek küldj három példányt, ugyanis a sajtóterjesztő itt még nem terjeszti, s 
szeretném a külhoni „mikesisták”-nak is eljuttatni. 
Jó munkát, jó lapot. 
Híved 

Veress Dániel” 
 
Cseke Gábor, a Romániai Magyar Szó szerkesztője „gyors és lapidáris” választ 

ad 15-i levelében a főszerkesztőnek: „lapját megkaptam, örömmel adtam át 
dokumentációnknak s megcsodáltam grafikai külsejét, kivitelezésének esztéti-
káját. 
Kérésére azt írhatom, hogy H. Szabó Gyula hajlandó lesz kb. két hét múlva 

nyilatkozni, amikor is az eddigiekhez képest minőségileg új információkról 
számolhat majd be. Nem felejtkeztem meg az ígéretről, behajtom rajta. 
Egyelőre érje be ezzel a 2 verssel, bár van néhány kész regényem is, azok 

kigépelése azonban több időt venne igénybe, amivel most nem rendelkezem.” 
Egyed Ákos az alig elindult, de jövőbeli terveket szövő lap készülő évkönyvébe 

17-én küldi új tanulmányát: 
„Kedves Sándor! 
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Küldöm tehát a megbeszélt írást. Ha feltétlen ki kell hagyni terjedelmi okok 
miatt néhány sort (bár nem szeretném), akkor a Széchenyi-Kossuth ellentétről 
szóló részt húzza meg. 
Az Évkönyv számára az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlésről szeretnék írni (sok 

tekintetben újszerűen). 
Láttam, hogy a Látóban versei jelentek meg; őszintén örvendek s el is fogom 

olvasni. 
Jó munkát kívánva barátsággal üdvözli 

Egyed Ákos” 
 
21-én Nagy Olga néprajzkutató tanulmánnyal jelentkezik Kolozsvárról: 
„Kedves Beke Sándor! 
Itt küldöm a két részes cikket, ha túl hosszú lenne egy közléshez. Kérem, írja 

meg, ha megkapta. Rövidesen küldöm az Évkönyvbe való cikket is. Jól em-
lékszem, hogy Maguk kérték Udvarhelyről. Esetleg hívjon fel reggel vagy este, 
hogy ezt is megbeszéljük. 
Üdvözlettel: 

Nagy Olga” 
 
Mészely József 23-án a Magvető rovatnak küldi a Lőrincz György prózáját 

bemutató bevezető írást. 
 
JÚNIUS 21-én Egyed Ákos Az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés című tanulmányát 

postázza a készülő 1990-es Székely Útkereső Évkönyv* részére. (A tanulmány 
1994-ben jelent meg, SZUA). 
 „Kedves Beke Sándor! 

Küldöm a megbeszélt történeti esszét (kis tanulmányt), amelyben új meg-
világításban mutatom be (úgy gondolom) a székelyek agyagfalvi nemzeti gyű-
lését. Remélem a Székely Útkeresőnek jól jön, hiszen annál nagyobb útkeresés 
kevés volt a székely históriában. Ha megkapja, legyen szíves, hívjon fel. 
Jó munkát kívánva 
barátsággal üdvözli 

Egyed Ákos” 
__________ 
*A tervezett Évkönyv helyett Székely Útkereső Antológiát adtunk ki, a továbbiakban: 

SZUA. 
 
JÚLIUS 1-jén szintén Kolozsvárról egy másik neves történész, Imreh István 

küldi Tanúságtétel a Hatod-perben című tanulmányát a készülő Évkönybe. (A 
tanulmány 1994-ben jelent meg, SZUA). 
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„Kedves Szerkesztőség!  
Mellékelten küldöm a kéziratot. Írásmódját, stílusát tekintve én nehezen 

tudom megítélni, jó-é? megfelelő-é? 
Mindenesetre, ha megkéstem vele vagy nem illik bele a kötetbe, kérem szépen 

visszaküldeni! 
Sok sikert, eredményes, jó munkálkodást kíván 
és szeretettel üdvözli a Szerkesztőséget 

Imreh István” 
 
20-án Brassóból Apáti Irén, Apáthy Géza költő húga jelentkezik: verseskötetet 

tervez a Székely Útkereső kiadásában és 1976-ban elhunyt testvérének 31 versét 
küldi el.  
Elek György 23-án verseket postáz Szatmárnémetiből, egy nappal később pedig 

Papp Attila mutatkozik be Margittáról, gyermekverseit, kéziratait ajánlva. 
25-én Héjjasfalváról (Maros megye) Nagy József népi költő küldi el verseit a 

Székely Útkereső Füzetek (később Székely Útkereső Kiadványok néven indult 
sorozat) szerkesztőségének, s ugyanaznap Szentjobbról Erdélyi Etelka az új 
kiadványsorozatnak küldi önéletrajzi írásának egy részletét. 
Deme János, temesvári publicista 26-án írja a Székely Útkeresőnek: „A Romániai 

Magyar Szóban olvastam hirdetésüket, hogy a Székely Útkereső Füzetek so-
rozatban kéziratokat fogadnak el, illetve közölnek, előnyben részesítve a 
fiatalabb szerzők munkáit, valamint olyan kéziratokat, melyeknek aktualitását az 
idő múlása fenyegeti, kikezdi. Az első kategóriához én nem tartozom, hiszen már 
tavaly letettem a tollat, amikor az Előrétől (jelenlegi RMSZ-tól) nyugdíjba 
vonultam, ahol rovatvezetői beosztásban dolgoztam. De térjek a lényegre. Egy 
150 oldalas (egy oldal 31 sorból, egy sor meg 64 betűből, azaz jelből áll) 
kordokumentum riportkötetet írtam A zsarnokság áldozatai címmel, mely három 
területet, részt ölel fel”, majd rá négy napra, 30-án már postára is teszi kéziratát. 
 
AUGUSZTUS 1-jén Papp Attila kéziratok zömével jelentkezik Margittáról: „A 

megjelent kötetemet küldöm, küldök más verseket is válogatás végett. A füzetre 
valót a következő napokban állítom össze. Ugyanígy teszek a betyárhagyo-
mányok válogatásával is, de azt csak Debrecenből való hazatérésem után 
küldeném (aug. 26. után). Így az érdekesebbnek minősíthető balladáknak kotta-
változatát is küldeném. 
A mesejátékokat postázom elbírálás végett, de szeretnék kiadásukról 

személyesen is elbeszélgetni Önnel (ötletek a kosztümökhöz rajzban, egyéb 
szerkesztési »titkok« megbeszélése). Erre akkor kerülhetne sor, amikor a Kriza 
János Etnográfiai és Népköltészeti Társaság szeptember 22.-i közgyűlésére 
Csíkszeredába megyek, zónafelelősi minőségben, s akkor Székelyudvarhelyen is 
átutaznék (…)” 



88 Sajtótörténet 

Török László 2-án írja Marosvásárhelyről: „Nemrég olvastam, hogy Önök 
könyvek kiadását is vállalják a Székely Útkereső Füzetek sorozatban. Én nemsokára 
befejezem az újabb aforizmakötetem írását. Ebből küldök (ízelítőül) egy kis 
csokor aforizmát. Ha megnyeri tetszésüket, kérem, közöljék lapjukban. Ör-
vendenék, ha majd a kötetemet is kiadnák.” 
4-én a nagyszalontai Dánielisz Endre írja: „A Bihari Naplóból értesültem az 

Önök cégének megalakulásáról s egyben arról is, hogy kéziratok kiadását 
vállalják. Mivel azt tapasztalom, hogy a Kriterion Könyvkiadó igen ritkán jelentet 
meg tanulmánykötetet (vaskos kéziratom négy éve várja föltámadását), kapva 
kapok a lehetőségen, amit Önök felkínálnak, hirdetnek. 
Válaszukban szíveskedjenek kitérni arra a kérdésre, hogy az alábbi címek, 

témák közül melyik illik az Önök profiljába.  
1) Firtos és Gyöngyvér — mesejáték 4 felv-ban (székely téma és helyszín); 

Mézimázi — mesejáték 1 felv-ban elő- és utójátékkal; A bajusz (A. J. nyomán) 3 
felv. népi játék; A fülemüle (A. J. nyomán) 3 felv. bábjáték; A. J. balladáinak 
dramatizált változata (3 ballada); kb. 80 lapnyi terjedelmű együttesen. 
2) Néprajzi tanulmányok kb. 100-120 lap. 
3) Galíciától a Garda-tóig (háborús napló az I. vh-ból). 
Egy baka feljegyzései a két frontról, ahol szolgált. 
Szíveskedjenek közölni a kiadási feltételeket, a példányszámot, a terjesztési 

lehetőséget. (...) 
Végezetül: a fent említett kéziratok nyomdakész állapotban várják föltáma-

dásuk.” 
12-én keltezett levelével Nagy Irén Csíkszentdomokoson élő tanár keresi fel 

szerkesztőségünket: „A Hargita Népében olvastam az Önök közleményét, 
miszerint vállalnák fiatalabbak, gondolom, lehet így érteni, hogy kezdők írásainak 
kiadását is. (…) Ezt a néhány verset véleménykérés céljából küldöm be Önök-
höz.” 
15-én Cseke Gábor levelében mellékeli a korán elhunyt miklósfalvi (Hargita 

megye) származású Tódor Domokos hátrahagyott verseit és az ajánlást: „Sietve 
írom e sorokat: szabadságra megyek és igyekeztem elvégezni a »penzumot«. (…) 
Korrektúra az interjúhoz: H. Szabó Gyula a napokban a Kriterion könyvkiadó 
igazgatója lett. Javítsa ki.” 
A levélíró a borítékban mellékelte egy nappal korábbi keltezésű Ajánlását: 
„Alulírott Cseke Gábor, bukaresti lakos, a Romániai Magyar Szó szerkesztője, 

több kötet vers és prózai munka szerzője fenntartás nélkül kiadásra ajánlom 
Tódor Domokos Utazás közben című verseskötetét. 
A szerzőt, aki fiatalon meghalt, a hetvenes évek végén ismertem meg, mint 

tehetséges kezdő tollforgatót, aki rendszeresen küldte figyelemre méltó verseit, 
töredékeit az Ifjúmunkás irodalmi-művészeti mellékletének. Hagyatéka nem túl 
számos, nem is imponáló, ám egyszerűségében és poézisében meglepő mély-
ségeket ér el. Ha lehetősége lett volna kiforrni, biztosan jelentős alkotásokkal 
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ajándékozza meg a romániai magyar irodalmat. Ez a füzet, amely legjobb 
darabjait tartalmazza, méltó darabja lesz a Székely Útkereső vállalkozásának és a 
székelyudvarhelyi szellemi élet térképének gazdagodását jelenti. 
Mint alkotó ember, csak örvendeni tudok, hogy megismerkedhettem Tódor 

Domokos torzóban maradt költészetével. Szívből ajánlom a magyar olvasóknak. 
Cseke Gábor” 

 
15-én Jakobovits Miklós felesége, Jakobovits Márta férje megbízását tol-

mácsolja a sóvidéki fürdővárosból, Szovátáról: „Kérem válaszoljanak, amennyi-
ben lehetségesnek tartják az itt említett négy könyv, vagy azok bármelyikének 
kiadását.” 
Török László 22-én nyugtázza: „Örvendek, hogy vállalja aforizmáim kiadását a 

Székely Útkereső Füzetek sorozatban. Tulajdonképpen már kész van, de még 
dolgozom (csiszolgatok) rajta, s a javítások után újra kell gépelnem az egészet. A 
kézirat kb. 120 gépelt oldal lesz, s egy hónap múlva (vagy még hamarabb) 
személyesen viszem Önnek.” 
26-án Egyed Ákos írja Kolozsvárról: 
„Kedves Sándor! 
Levelét megkaptam, igazán örvendek annak, hogy a dolgok kezdtek jól 

alakulni. Különösen fontosnak tartom, hogy meg fog jelenni az Évkönyv. 
Természetesen szeretnék továbbra is a Székely Útkereső munkatársa maradni, 

bár sok a más irányú teendő is. Kb. fél évre Debrecenbe megyek a Kossuth 
Lajos TE-re vendégtanárként. Ígérem azonban, hogy az első hetek eltelte után 
rendszeresen fogok írni a Sz. Útkereső számára. Sőt!, a Füzetek sorozatba is! 
Minderről, tehát a terveikről (ami a Füzeteket illeti: írni fogok nem sok idő 
múltán). 
Sikeres munkát kívánva, maradok 
barátsággal 

Ákos bácsi” 
 
SZEPTEMBER 3-án a nagyváradi Szombati István levélben közli a szer-

kesztőségnek, hogy tudomást szerzett folyóiratunkról, ezért máris felajánlja két 
(Égig érő freskók és Egy élhetetlen család viszontagságos napjai című) kisregényének a 
kéziratát. 
Benkő András 6-án kelt levelében örömmel nyugtázza a zenetörténeti rovat 

beindítását a Székely Útkeresőben és zenetörténeti sorozat elindítását szorgal-
mazza: 
„Kedves Beke Kolléga! (…) 
2. Örvendek a zenetörténeti rovat beindításának. Magam részéről innen csak 

cikkel tudom segíteni, tehát szerkesztésben nem. Szeretném tudni, milyen jellegű 
anyagra és milyen terjedelemre gondolt, az egyes számok keretében? 
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Válogathatnánk évfordulók között, előnyben részesítve a hazaiakat és a 
székelyföldieket. Az 1991-es évre szólóakat összeállítottam, ebből szemelhetünk 
az említett szempont szerint. 
Gondolni lehetne zenetörténeti sorozatra — hosszabb távon bemutatni 

például a zenei fejlődést általános, vagy hazai magyar vonatkozásban. Esetleg 
műfaji szempont is számításba jöhetne (pl. az opera, a szimfonikus vagy 
zongora-irodalom nyomon követése, ez utóbbi azonban már szakjellegűbb 
lenne, kevesebb olvasót is érdekelne). Az évfordulós anyaghoz képek, később 
kisebb művek is számításba jöhetnének. Műveket bevehetnénk a zenetörténeti 
fejlődésbe, s ahol kerül, képanyagot is (egy-egy címlap, szerző stb.). 
Szeptember folyamán valamit küldök, de még nem döntöttem, mert 

lemaradásaimmal viaskodom. 
Várom tehát a sorozat elképzelésének jelzését, s hogy mi mellett dönt. Milyen 

munkatársakra gondolt — rajtam kívül? 
További munkát kívánva 
szívélyesen üdvözlöm 

Benkő András” 
 
Ifj. Kós Károly néprajzkutató — Kós Károly építész, író, grafikus fia —18-án 

keltezett levelezőlapon jelentkezik: 
„Köszönöm szépen a Székely Útkereső küldött számait és kedves felkérését a 

közreműködésre, amelynek igyekszem majd eleget is tenni. (…) 
Kutatóként mindig terv szerint dolgoztam, s ezt most sem adhatom föl. 

Lehetnek olyanok, akik kevesebb munkával, kapcsolatok keresésével esetleg 
»többre« viszik, az én »karrierem« viszont a munkán alapuló eredmény. De csak 
akad rá módom, hogy én is részt vegyek a munkatársi gárdában. Örülök a szép, 
nagyon szép terveknek, melyek megvalósításához kívánok szívből erőt, kitartást, 
meleg barátsággal 

Kós Károly bátyja” 
 
19-én Csíkszeredából Gagyi József köszöni meg a szerkesztőségnek felkérő 

levelét. 
21-én a nagyszalontai Dánielisz Endre írja: „Amint már egy korábbi levelemben 

jeleztem volt: szándékomban áll néhány, évek óta elfekvő, föltámadásra váró 
tanulmányom kiadása. Örömmel vettem tudomásul a Bihari Napló hirdetéséből, 
majd Beke Sándor kollega leveléből, hogy Sz-udvarhelyen létezik egy olyan 
sajtótermék, amely mellékletként füzeteket ad ki. Kapva kapok az alkalmon, 
hogy baráti, egyben üzlettársi kapcsolatot alakítsak ki Önökkel.  
Ha együttműködésünket siker kíséri, szándékomban áll néhány néprajzi 

tanulmány közzététele, amit 40 éves pedagógiai pályám során írtam”. Ugyanazon 
a napon kéziratot küld a kiadványsorozat számára. 
23-án Egyed Ákos kiadási lehetőségeinkre hivatkozva írja: 
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„Kedves Sándor, 
gondolkodtam azon, amit a múltkor írt, ti., hogy lennének kisebb terjedelmű 

tanulmányok számára kiadási lehetőségek. Ezúttal szeretném a következő 
ajánlatot tenni: 80-100 oldalnyi könyvecskét vagy tanulmányt szívesen írnék a 
székely katonai társadalom történetéről a XIV-XVII. században. Amennyiben 
ezt az ajánlatomat elfogadják, kérem értesítsen minél hamarabb. A kézirat 
szövegét januárban át tudnám adni kiadásra. (…) 
Sok jót kívánva barátilag üdvözli 

Egyed Ákos” 
 
24-én a kolozsvári Jánosy Erzsébet egy kötetnyi klasszikus keresztrejtvényt ajánl 

kiadásra, 26-án Dánielisz Endre ismét egy nagy borítékkal lepi meg a szer-
kesztőséget, benne gyermekeknek írt színművel. 
 
OKTÓBER 4-én Bíró László Péter a kolozsvári Szabadságból értesülve a 

Székely Útkereső Füzetek kiadványsorozatról, novelláskötetét javasolja kiadásra 
a meghirdetett sorozatnak, melynek kötetnyi novelláit szándékszik benyújtani. 
7-én Barabás Jenő budapesti néprajzkutató köszöni meg a szerkesztőség 

felkérését, majd levelében közli: „Egyszerűbb volna szárazabb, szakmaibb jellegű 
cikket írnom, de olyat szeretnék, amelyik feltehetően az átlag olvasót jobban 
érdekli, nem csak az elvontabb tudomány iránt is érdeklődőket. Remélem, 
hamarosan megtalálom a megfelelő témát. Fölmerült bennem egy olyasféle írás 
gondolata, amilyet Nagy Olga írt: Gyűjtsünk népi elbeszéléseket. Én írhatnék: 
Gyűjtsünk földrajzi neveket.” 
7-én Mészely József postázza írásait: „Néhány írást is összehoztam, s küldöm 

mellékelve. A »szépen magyarul, szépen emberül«-t igényeiteknek megfelelően 
lerövidíthetitek, ha hosszúnak vélitek. 
Hamarosan elkészítem a Magyari Lajos költészetét bemutató írásom, egy 

sepsiszentgyörgyi dalárdatörténet egyik epizódját, s azt is postázni fogom. (…) 
A Magyar Szóban olvastam, hogy könyvkiadó lettetek. Egy gyermek-

verskötetem szinte kész van — és szívesen adnám a kezetekbe, ha vállalnátok 
megjelentetését.” 
9-én Elek György postázza Társadalom és iskola, valamint a Nemzetiség a jog-

államban című tanulmányait. 10-én Kulcsár György Hová lett-lesz az emberség, emberek? 
című kéziratát javasolja kiadásra az új kiadványsorozatban. Ugyanaznap Jánosy 
Erzsébet reagál Beke Sándor levelére, majd részletesen ír postázandó rejtvény-
kéziratáról, melyet 25-30000 példányban szeretne kiadni a sorozatban.  
István Lajos népi író és néprajzi gyűjtő, a Székely Útkereső Kiadványok 

későbbi szerzője 16-án Korondról jelentkezik néprajzi dolgozattal. 
20-án írt levelében Egyed Ákos aggódik a Székely Útkereső sorsáért: 
„Kedves Sándor!  
Levelét annak idején megkaptam. (...) 
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Aggaszt a lap helyzete, annak viszont örülök, hogy az Évkönyv megjelenik. 
Ami az én ajánlatomat illeti, ti. a székely katonai társadalomról, még gon-

dolkodom, mert a 36 oldal nagyon szűk. Talán szűkítenem kellene a témát is. 
Na, erről még írni fogok. (...) 
Írjon még! 
Üdvözlettel s baráti kézszorítással 

Egyed Ákos” 
 
22-én Liszka József az akkori csehszlovákiai (ma szlovákiai) Köbölkútról 

(szlovákul Gbelce) ekképp köszöni meg a főszerkesztő felkérését: 
„Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
(…) Nagy megtiszteltetésnek veszem a felkérését is, hogy írjak lapjukba. Meg 

is teszem ezt, ha tudom, hogy elsősorban mi érdekli Önöket. Most, külön 
borítékban küldök egy kis írást, amely a nemrégiben megalakult Csehszlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaságot mutatja be. Gondolom, ennek a Székely Útke-
resőben való közlése nem lenne teljesen érdektelen. Véleményem szerint a jö-
vőben ilyen és hasonló híradásokkal, tájékoztatásokkal, ill. elméleti-módszertani 
jellegű cikkekkel (amelyek akár recenzió formájában is íródhatnak) lehetnék a 
leginkább hasznukra. (…) 
A további eredményes együttműködés reményében barátsággal köszönti: 

(Liszka József)” 
 
23-án a kolozsvári Kulcsár György néhány részletet mellékel a lap számára Az 

intézményes nevelés, oktatás, jellemalakítás és a közösségi életre való felkészítés 
című szociológiai jellegű tanulmánykötetének kéziratából, 24-én újabb levele 
érkezik, szemelvények kíséretében. Ugyanaznap Szombati István küldi kisregényét 
Nagyváradról, egy nappal később, 25-én pedig a csehszlovákiai (ma szlovákiai) 
Szepsi (Moldava nad Bodvou) településről Remák Béla néprajzkutató jelentkezik: 
„Tisztelt Beke Sándor! 
Megkaptam ajánlatát folyóiratukba való publikálási lehetőségre, melyet 

nagyon köszönök és megtisztelőnek érzem. (…) 
Érdememnek inkább azt tartják városunkban, hogy meghatározó szerepem 

volt egy tájház létrehozásában, melynek jelenleg a gondnoka vagyok és az ide-
genvezetést is ellátom. 
Ambícióim voltak és vannak is az írásra. Sűrű teendőim miatt nem tudom, 

mikor szedem rá magam, de az íráshoz azt mondják, nem csak idő kell. (…) 
Üdvözlettel, 

Remák Béla” 
 
25-én a magyarországi Kőszegről ír Bakay Kornél régész és múzeumigazgató: 
„Kedves Főszerkesztő Úr! 
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Szíves felkérő levelét köszönettel megkaptam. Örvendtem neki. A közel-
múltban Székelyudvarhelyen jártam (október 18-21.), sok élményt gyűjtöttem. 
Megtisztelő felkérésének örömmel és készséggel teszek eleget, s máris küldök 

egy kis írást a lapnak. Talán ilyesmikre gondoltak. (…) 
Talán szerencsés volna az is, ha jeleznék, milyen témák iránt volna a leg-

nagyobb az érdeklődés. Magam régész-történész ember vagyok s a művelődés-
történet széles sávjában mozgok. 
Kívánva és bízva a tartós és szoros kapcsolatok kiépülésében 
tisztelettel köszönti 

(Bakay Kornél)” 
 
Balázs Géza Budapesten élő nyelvész és folklorista 28-án keltezett levelét 

postázza: 
„Kedves Beke Úr! 
Megtisztelő fölkérésüket elfogadtam, s máris küldöm az írást.  
Örömmel venném, ha a cikk megérkeztéről tudósítanának, valamint, ha a 

megjelent számból küldenének egy példányt. 
Ha esetleg újabb írásra is szükség lenne, kérem, azt is írják meg. 
Ismeretlenül is szíves üdvözléssel: 

(Balázs Géza)” 
 
29-én Mészely József küldi a Benedek Elek Székely Tündérország c. kötetből 

fénymásolt három mesét a gyermekrovat részére, „azért hármat — írja —, mert 
a MADISZ-nak csak háromra volt festéke, de remélem, a közeljövőben az is 
kerül...” 
30-án a kolozsvári Bíró László Péter jelentkezik: „Kérem, ha már eldőltek a 

dolgok a Székely Útkereső Füzetek ügyében, és lehetőség mutatkozik arra, hogy 
együttműködjünk, értesítsen a részletekről.” 
Csíkszeredából 31-én Csomortáni Magdolna könyvismertetőt, Ugron Levente 

pedig Brassóból küldi recenzióját és verseit a Magvető rovatba. 
 
NOVEMBER 5-én Penckófer János küld levelet Kárpátaljáról: 
„Tisztelt Beke Sándor! 
Szeptember 24-én kelt levelét, sajnos, csak tegnapelőtt kaptam meg. Fel-

kérésüket megtisztelőnek érzem, szívesen küldenék majd anyagot. Remélem, 
hogy dolgozataim elérik a főszerkesztő által felállított színvonalat. (…) 
Tisztelettel és baráti kézfogással: 

Penckófer János” 
 
11-én Nagy Olga, a Székely Útkereső állandó és lelkes munkatársa a folyóirat 

gyermekrovatának küldi több részes esszéjét: 
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„Kedves Sándor! 
Itt küldök a gyermekrovatba egy 6 részes sorozatot, arról, hogy mit lehet 

tanulni a meséből. Azt remélem, hogy használhatja. Tetszés szerint használja fel, 
akár meg is rövidítheti. Ha megkapta, majd írjon a sorsáról. (…) 
U. i. B.pesten indult egy gyermeklap, annak is fel akarom ajánlani. Ez 

remélhetőleg nem zavarja magát. Nagyonis messze van egymástól a két város. 
Ha lesz mondanivalóm, hamarosan jelentkezem. 
Szívélyes üdvözlettel 

Nagy Olga” 
 
Ördög Béla Kolozsvárról 11-i levelében riportkötetének tartalmát ismerteti, 14-

én Csomortáni Magdolna tudatja a főszerkesztővel, hogy visszaküldi azt a két 
könyvet, melyekről recenziókat készített a lap 1991-es évfolyamában. 
Szerkesztőségünk felkérésére 15-én Ausztriából, Alsóőrről (Pfarrof) jelent-

kezik a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület képviselője, Galambos Ferenc: „Kö-
szönöm szépen levelüket és megtisztelő felkérésüket. Több oldalról is kaptam az 
utóbbi időben hasonló megkeresést.” 
28-án Dánielisz Endre csüggedt hangú levélben érdeklődik kézirata iránt, és aggódva 

írja: „Lapunk (Szalontai Lapok — szerző megj.) azóta sem támadt föl. A mai Bihari 
Napló dec. 1-től 4, ill. 5 lej lesz. A Kelet-Nyugatot a megszűnés fenyegeti.” 
 
DECEMBER 6-án Pataki István jelentkezik írásaival Nagyváradról, 8-án Bálint 

László székelyszentléleki plébános a folyóiratban megjelent cikke kapcsán a 
„nyomda ördögére” hívja fel a szerkesztőség figyelmét. 
14-i levelében a Havadon élő László János magyartanár jelzi, hogy munkatársi 

viszonyba kíván lépni a folyóirattal. E napon a magyarországi Halmajról Cseh 
Károly költő postázza verseit; a levélíró ugyanebben a borítékban mellékeli 
barátja, a miskolci Hajdu Gábor író és szociográfus prózai írásait. 
15-én Balla Zsófia kolozsvári költő az első Székely Útkereső Kiadvány — Vass 

László Levente Egyedül az éjszakában című posztumusz kötet — kéziratáról 
tolmácsolja véleményét, lektori javaslatait. 
18-án kelt levelében Balogh Edgár tudatja a főszerkesztővel: 
„Kedves Beke Sándor, 
még IX. 24-én kelt, de hozzám csak december elején érkezett felkérő levelére 

csak most tudok válaszolni, miután a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon késő 
II. kötetének korrigálását — végre — befejeztem. 
A meghívást együttműködésre örömmel fogadom, annál is inkább, mert az 

elküldött Székely Útkereső példány (a júl.—aug.-i szám) komolyságával és 
történelmi felelősségével megnyerte tetszésemet. 
A kért írást azonban csak 1991. január közepén tudom elküldeni: 3 gépelt 

oldalnyi terjedelemben. 
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Szeretettel köszönti 
Balogh Edgár” 

 
23-án Csomortáni Magdolna juttatja el a Székely Útkereső induló néprajzi rova-

tának bevezető írását. 
27-én a miskolci Horpácsi Sándor újságíró és kritikus felkérő levelünkre küldi 

válaszát: „kérésed megtisztelő”, majd arra buzdítja szerkesztőségünk tagjait, hogy 
küldjenek anyagokat a Holnapnak. 
 
1991. JANUÁR 2-án Gyárfás Endre magyarországi író ezt írja: 
„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. Így 
érzem, megírása és megjelenése óta „aktuálisabb” lett, de hát ezt Nektek kell 
eldöntenetek. (…) 
Boldog új évet kívánva, szeretettel üdvözöl 

Gyárfás Endre” 
 
5-én Balogh Edgár előbbi ígéretének eleget téve küldi el Erdélyi levél Párizsba 

című írását. 
22-én Dr. Szabó T. Attila, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-

iskola docense és tanszékvezetője felkérésünkre válaszolja: „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.” 
31-én Lendvay Éva küld közölnivalót, levél kíséretében: 
„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 
határon!). Előbbi leveledet nagy későre kaptam kézhez (…). Szóval, használd fel 
ezeket az írásokat. Az apám-verseket áprilisi évfordulójakor. (…) 
Baráti üdvözlettel 

Lendvay Éva” 
 
FEBRUÁR 24-én Cseke Gábor jelentkezik Bukarestből küldeményével, 25-én 

pedig Ferenczi István kolozsvári régész és történész mellékeli tanulmányát. 
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MÁRCIUS 2-án Horpácsi Sándor küld irodalomkritikát, 20-án Miskolcról Hajdu 
Gábor postázza novelláját és megjegyzi: „Nagyon örülök a felkért együttmű-
ködésnek és remélem, ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz a Kelet Irodalmi 
Alkotócsoport és a Sz. Útkereső között. Bár a jelenlegi igen nehéz gazdasági 
helyzet kedvezőtlenül befolyásol mindenfajta együttműködést. A jobb jövőben 
mégis bízva, zárom soraimat.” 
Nagy Gáspár költő 21-én jelzi Budapestről: „Köszönöm, hogy megjelentetik 

Utazás (I) című versemet. Alkalmanként küldök majd az újabb versekből is.” 
22-én Csomortáni Magdolna két könyvismertetőjét postázza. 
 
 
ÁPRILIS 8-án Kibédről írja Ráduly János: 
„Kedves Beke Sándor! 
Március 22-én kelt sorait feltűnően későn, április első napjaiban vettem. Ké-

résére postázok tíz gyermekverset, örülök, hogy az Útkereső múlt évi novem-
beri-decemberi számában már jön az egyik anyagom. (…) 
További jó egészséget és kitartó munkát kívánva, 
szeretettel köszönti 

Ráduly János” 
 
Május 11-i, Kolozsváron kelt levelében Fodor Sándor író sajtóbeli adósságait 

ecseteli, majd sajtóanyagot ígér a lapnak: 
„Kedves Beke Sándor! 
Megkaptam küldeményét — a Székely Útkereső első évfolyamának a számait. 

(…) Megtisztelő a felkérése, hogy írjak a lapjába, amit gondolkodás nélkül meg is 
teszek, mihelyt egy kis lélegzethez jutok. Súlyos adósságaim vannak »A Hét« felé, 
tartozom a »Látó«-nak, csupa olyan ígéret, amelyek arra a boldog időre 
vonatkoznak, 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 felől...« — és arról szól, hogy itt lehet maradni, innen el is lehet menni, de 
aki egyszer elment, az ne Erdélyből akarjon megélni és — lehetőleg — 
meggazdagodni. (…) 
Barátsággal üdvözli, 

Fodor Sándor” 
 
27-én Benkő András postázza Kolozsvárról a Liszt Ferencre és Szabó 

Andrásra emlékező esszéjét, illetve portréját, valamint az ígért zenetörténeti 
tanulmányt. 
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JÚLIUS 10-én Kozma Mária író és szerkesztő küldi Csíkszeredából az 
évfordulóra szánt Katona József-esszéjét, majd szerkesztői intelmeit tolmácsolja 
a főszerkesztőnek. 
31-én Horpácsi Sándor mellékel kritikát, s ugyanaznapi dátummal az ismert 

kolozsvári gyermekíró, Marton Lili fog tollat: 
„Kedves Beke Sándor főszerkesztő úr, 
mivel rettentően tetszik a rám bízott feladat — azonnal leírtam a Benedek 

Elekkel való találkozásomat. Nem volt nehéz, hisz ez a jelenet sokkal bővebben, 
de szerepel az Elek nagyapó című könyvemben is. Igyekeztem nem ismételgetni. 
Ha így is hosszú, kérem húzza meg, ez szuverén joga egy szerkesztőnek. 
Nagy Olgának telefonáltam, átvállalta a dolgok egy részét, ha épp a 

Napsugárhoz megy és kapcsolatot teremt az ottani meseírókkal, Fodor Sándort 
is megkeresi, aki már nem jár be a szerkesztőségbe, mióta nyugdíjba vonult. Olga 
azért segít nekem, mert tudja, hogy most egy meseregényen dolgozom, amely, ha 
Isten segít, Magyarországon fog megjelenni, hisz itt most jóformán nem lehet 
könyvet kiadatni. Az én elfogadott — (két éve már) — riportregényem, a Kaland 
a legendák földjén is ott hever a Daciánál, de Isten tudja, megérem-e, hogy 
nyomtatva lássam? 
Istenem, milyen kicsi ügyek ezek, ahhoz képest, amik a világban történnek. 

Mindenesetre örülök a megbizatásnak, amit tudok, megteszek az új lapért. Jó pár 
éve nem fényképeztettem magam, de ez a kép — (készült a drága, tehetséges 
Méder Ilona többször kiállított portréiról s már közölte valamelyik folyóirat is) 
— az egyetlen, amely még hasonlít a mai arcomhoz, s amelyről ma is rám lehet 
ismerni. Más nincsen, s ezen olyan jóságos szelíd mesemondó néni arcom van. 
Ugye megfelel? 
Sok-sok szeretettel, barátsággal köszöntöm munkatársaival együtt s igyekszem 

majd, ha szükséges, napi programomba bekalkulálni az újszülött — és remélem 
hosszú-hosszú életet majdan élő Tündérországot is... 

Marton Lili 
azaz 

Lili néni” 
 
Utóirat helyett: „Bocsánat a sok javításért. Oly rossz a gépem. De már 

megszoktam, nincs szívem kicserélni.” 
 
AUGUSZTUS 5-én a csíkszeredai Kelemen Katalin küldi a főszerkesztő által 

megrendelt emlékező írást, 12-én pedig a nagyváradi Fábián Imre költő, néprajzi 
gyűjtő jelzi, hogy 15-éig postázza küldeményét. 
 
SZEPTEMBER 29-én keltezett levelében írja Balogh Edgár: „A tél folyamán 

küldök egy vargyasi tárgyú cikket.” 
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OKTÓBER 2-án Benkő András küldi el levelét, és az újonnan megalakult 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó szerkesztői/lektori munkakörre vonatkozó aláírt 
szerződését, valamint zenetörténeti dolgozatát. 
9-én és 17-én Horpácsi Sándor meneszti Székelyudvarhelyre egy-egy kritikáját. 
 
NOVEMBER 26-án Balogh Edgár postázza az előbbi levelében említett írást. 
 

DECEMBER 15-én Ferenczi István jelentkezik ismét Kolozsvárról: „Mellékelten 
küldöm következő (5. sz.) anyagomat. Minthogy még sok mondanivalóm lenne, 
kérem, szíveskedjenek közölni Géza öcsémmel*: mennyire terjeszkedhetem még, 
kb. hány írást terjeszthetek még elő, tudjam mihez tartani magam...” 
__________ 
*Ferenczi István öccse Ferenczi Géza. 
 
1992. JANUÁR 27-én Kozma Máriától kaptuk alábbi levelét: 
„Kedves Sanyi! 
A csángó cikket egy kicsit meghúztam az írás első felében lévő részben 

ismert, részben felületes adatok miatt. 
Újragépeltem, mert túl sok, talán áttekinthetetlen volt a szórendi javítás és az 

ismétlések meg oda nem illő dolgok... 
Remélem, jó így és a szerző is beleegyezik. 
A novellákat hamarosan küldöm. 
Szeretettel üdvözöl 

Kozma Mária” 
  
FEBRUÁR 4-én Jancsik Pál költő, könyvszerkesztő Kolozsvárról írja 

levelében: „Én ezt az egy verset tudom küldeni a lap számára, remélem, még 
idejében érkezik.” 
24-e körül Balázsi Dénes intézi sorait a főszerkesztőnek: „Felhívom a fi-

gyelmed, hogy ez az év SZENT LÁSZLÓ-év, ezt a Székely Útkereső külön 
számmal kellene köszöntse, mert a székelyek igen kedvelt királya és legendás 
hőse.” 
 
ÁPRILIS 24-én Tankó Gyula nyugtázza Gyimesközéplokról: „Örvendek a 

javaslatnak, hogy a Székely Útkereső Kiadványok sorozatban megjelennének a 
gyimesiekről szóló dolgozataim. 
A megjelentek (8-9) egy nagy sorozatból valók. Ez a sorozat tulajdonképpen 

21 dolgozatból áll, ami dolgozatonként átlag 20 old.[-t] jelent. Ezek közül 3-mal 
Magyarországon 2-3. díjat nyertem pályázatokon. Ebből összeállna egy kötet: 
helytörténet — hagyomány — eredettudat témával. 
Leírom a címeket is, hogy miből lehetne válogatni. (...) 
Ezen kívül még van egy paraszti életleírás »Úgy volt« címmel. 
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Ezekből, ha úgy gondolja, lehetne válogatni. Egybe volna egész, de kö-
rülményes. Valami ígéret, egész halvány, Budapestről is van, (1 kötet) a Hon-
ismerettől. De minden elég nehézkesen megy. Minden anyaghoz gazdag fény-
képillusztrálás is lehetséges. Van egy 200-250 drb. nagyon régi fényképgyűj-
teményem. Ezek a lehetőségeim!” 
 
JÚLIUS 2-án Kozma Mária Csíkszeredából küldi a megszerkesztett sajtó-

anyagot és levelében véleményezi őket: 
„Kedves Sanyi! 
Küldöm az írásokat. Elolvastam, kijavítottam. 
Tankónak nagyon szép az írása, néhány mondatot, ami a tárgytól eltért, 

kihúztam. Közlésre javasolom. 
Lőrincz Gyurka írása szomorú írás, szép költői felvillanásokkal, de úgy érzem, 

a mi folyóiratunk a terjedelme miatt nem vállalhatja. (…) 
Végezetül arra kérnélek, hogy a szerzőknek (nem az öreg tapasztaltaknak, 

mert ők tudják!) szóljál, hogy 2-es sorközzel gépeljenek. 
Nincs hely a javításra, és nehéz olvasni, különösen a 2., 3.-ik példányokat. (...) 
Szeretettel üdv. 

Kozma Mária” 
 
AUGUSZTUS 6-án Ferenczi István a Székelyudvarhelyen élő Géza öccsén 

keresztül küldi a szerkesztőség által korábban megrendelt tanulmányt: „Tudom: 
jócskán túlléptem a Géza említette keretet, de nem akartam csak általánosságokat 
fölsorakoztatni, egyúttal szerettem volna futólag érzékeltetni a sokrétű ne-
hézséget. Éppen ezért tetszése szerint vághat ki részeket, nem neheztelek meg 
érte. Sejtem a folytatólagos kiadással kapcsolatos nehézségeket. A Szerkesztőség 
szempontjai különben is mindig különböznek a szerzőkétől. Az anyag esetleges 
»fölszeletelésekor« az egyes oldalakon hagyott nagyobb sorközök, illetőleg a 
»fejezet«-számok adhatnak bizonyos útmutatást.” 
NOVEMBER 26-án Benkő András postáz kéziratot Kolozsvárról: „Mellé-

kelten küldöm az újabb részletet a sorozatba (A 16. század világi zenéje — 
históriás ének). Ezt követi majd az erdélyi fejedelmi udvar zenéje, három-négy 
részletben. Kérem, jelezze, mikorra kellene az első rész.” 
 
DECEMBER 2-án Jancsik Pál a folyóirat készülő antológiájába mellékeli 

kéziratait: „A Székely Útkereső Antológiába küldök 4 verset, de gondolom, 
elsősorban a Sorok Brâncuşi Végtelen oszlopára c. jöhet számításba, mert ez ott 
jelent meg. Nem kerestem elő, nem gépeltem újra, mert ez ott nálatok megvan, 
ha máshol nem, a lapban. A mellékelt 4 vers közül kettő (Felhők hasára, Hová 
lettél, szépség?) ez évben megjelent a Helikonban, a másik kettő még nem jelent 
meg lapban, de le van adva, ugyancsak a Helikonhoz. Ti ismeritek a válogatási 
szempontokat.” 
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7-én Domonkos János Budapestről küldi zenetörténeti írását, mellékelve a német 
nyelvű Stille Nacht, Heilige Nacht (Csendes éj, szépséges éj) szövegét és kottáját. 
 
1993. JANUÁR 19-én Csire Gabriella író, kortárs gyermekirodalmunk kiváló 

képviselője, a Székely Útkereső későbbi szerkesztője írja: 
„Köszönöm, hogy folyóiratában teret nyújt számomra is. A megadott ter-

jedelemre való tekintettel A DUGASZOLT HANG c. karcolatomat küldöm 
(mellékelem). 
Ha tudnám, milyen korosztály(ok)ra gondol, szívesen írnék a Székely 

Útkeresőnek mesét, karcolatot stb.,” majd kora tavasszal, ÁPRILIS 7-én újabb 
levelet küld: 
„Kedves Beke Sándor! 
Megkaptam levelét. Elég bizakodó vagyok, hiszem, hogy az Antológia 

megjelenik, és nem kis sikerrel. Várok tehát türelmesen, hátha, hátha. 
Kedves felszólítására küldök egy gyermekkoromat felidéző rövidke írást. 

Címe: Felvinci nyár. Örülnék, ha lehozná. Ugye, néhány sorban majd értesít? 
Sok örömet, lapjának és kiadójának gyümölcsérlelő nyarat kíván, és üdvözletét 

küldi: 
Csire Gabriella” 

 
JÚLIUS 19-én Benkő András, a lankadatlan munkakedvű zenetörténész je-

lentkezik Kolozsvárról: „Végre július közepén elkészültem a Zoltán-füzettel* — 
korábban nem dolgoztam rajta, mert vártam a 80-100 oldalas változatra vo-
natkozó választ… Ezért maradt a júliusi időre a beterjesztés. Holnap, tehát júl. 
20-án adom le a Kriterionnál. Dr. Angi István írta a kuratóriumnak szóló 
javaslatot. Egy példányt — az eredetit — mellékelem a kézirathoz, két példányt 
pedig mellékelek e sorokhoz, amint azt utolsó levelében kérte. 
Mellékelek egy rövid írást is a Székely Útkereső számára. A fejedelmi udvarról 

szóló írás több folytatásból áll, közelebbről küldök abból is.” 
__________ 
*Zoltán Aladárról van szó. 
 
26-án Kibédről ír Ráduly János: „Ha késve is, de elkészültem a Nagy Irén 

könyvéről szóló recenzióval, megpróbáltam a megszabott terjedelmet betartani, 
tehát megmaradtam a jó másfél oldalnyi szöveg mellett. Irénnek nem küldtem 
meg a szöveget, de jeleztem Neki az írás elkészültét, ugyanis fordításkötetemből 
a címére is küldtem egy példányt.” 
 
1994. JÚNIUS 10-én Cseke Gábor postázza Éltes Enikő költő verseit 

Bukarestből, 24-én Horpácsi Sándor kínálja a szerkesztőségnek újabb kritikáját, két 
nappal később, 26-án pedig egy nagyobb terjedelmű dolgozatot küld a folyó-
iratnak. 
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AUGUSZTUS 11-én Szőcs István irodalomkritikus jelentkezik Kolozsvárról: 
„Kedves Beke Sándor Úr! 
Hálásan tudósítom, hogy a mai napon megkaptam küldeményét, az Erdélyi 

Gondolat kiadásában megjelent öt kötetet (tartozom-e értük valamivel?), 
restelkedve mondom, hogy szinte már nem is hittem bennük. Természetesen, 
legjobban az Antológiának örvendeztem. Nyilván elaggott agyamnak tulaj-
doníthatóan, A hallgatás csapdái c. cikk megírására már nem is emlékeztem. 
Jellemző, hogy az utóbbi hetekben a Székely Krónikáról szóló írást két szer-
kesztőség is kérte, a Hargita s egy kisebb magyarországi kiadó; — hivatkozhatom 
az Erdélyi Gondolatra, hogy vegyék át onnét, persze, feltüntetve az Önök nevét 
és címét? Sajnos, könyvárusi forgalomban itt eddig e köteteket nem láttam, de az 
lehet az én hibám is. Kik forgalmazzák? 
Még egyszer köszönöm! 

Szőcs István” 
 
17-én Veress Dániel fogalmaz levelet Sepsiszentgyörgyről. Íme a Székely Út-

keresőre vonatkozó részlet: „… kedves gesztusotokat viszonozni szeretném: 
mellékelten küldök egy kis füzetet, Misztótfalusi-monodrámám pesti kiadását. 
Talán recenzáljátok, akár — ha úgy vélitek — közölhetitek is. 
A kiadvány a Magyar Bibliofil Társaság tagjai részére készült, könyvfor-

galomba nem került, nem megvásárolható. Tehát éppen azokhoz, honosainkhoz 
nem jut el, akikért megiratott. Valamiképpen légüres térben élünk és dolgozunk. 
Én őszire fejezek be egy kis könyvet. Címe az, ami a tartalma: A XVI-XVIII. 
századi erdélyi magyar kortörténetek és emlékírások életrajza és jellegtana — Művelő-
déstörténeti esszéfüzér. Ha érdekelne, kiválaszthatok a már véglegesített negyven 
fragmentumból egyet közlésre. Miután nemrég jelent meg Bethlen János kiváló 
Erdély története (1629–1673), ezt a részt ajánlanám. Terjedelme tíz flekk.” 
 
SZEPTEMBER 2-án Benkő András postázza levelét Kolozsvárról: „Megkaptam 

üzenetét Nagy Olgán keresztül a Zenetörténetünk című sorozat folytatására 
vonatkozóan. Utánanéztem az eddigi anyagnak: eddig kilenc cikket küldtem, össze-
sen 34 oldal terjedelemben. Ebből megjelent összesen hét (1. Bevezetés, Őstörténet, 
Egyházi zene I-IV, Kóruskultúránk a 15-16. században, A 16. század világi zenéje — 
históriás énekek, valamint Az erdélyi fejedelmi udvar zenei életének I. része): az utóbbi 
kettőről nincs hírem. Nekem az utolsó szám, mellyel rendelkezem, a III. évfolyam 
(1992) 5-6., ebben látott napvilágot a kóruskultúráról szóló cikk.” 
18-án a Kis-Küküllő menti Kibédről Ráduly János adja fel „munkatársi 

beszámolóját”, melyben — többek között — megemlíti: „elkészültem a Ko-
moróczy-kötetről szóló recenzióval, tudd meg, hogy nagy kedvvel foglalkoztam 
vele — mindez, persze, a szerző »javára« írandó. Egy kicsit a két és fél gépelt 
oldalt meghaladtam, de nem fékeztem magam, hadd maradjon teljes a könyvről 
kialakított koncepcióm.” 
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OKTÓBER 17-én Ráduly János ismét jelentkezik: „Elkészültem a Nagy Olga 
második könyvéről (Népi változatok szerelemre és házasságra) szóló ismer-
tetővel is, hát mennyiségileg többre sikeredett, mint ahogy számítottam, de 
mentségemül szolgáljon, hogy maga a kötet is közel kétszáz oldalas — volt tehát 
miről írni!” 
 
DECEMBER 20-án Benkő András zenetörténeti tanulmányát küldi a Székely 

Útkereső címére: „Leányom átadta telefonüzenetét. Sok elfoglaltságom miatt nem 
tudtam azonnal válaszolni és egyéb anyagot is küldeni. Most került rá sor. 
Mellékelem a fejedelmi udvarról — illetve annak zenei életéről — szóló sorozat 
első cikkét. Úgy emlékszem, ez következett volna. Ha netalán rosszul emlé-
keznék, kérem jelezze és rövid időn belül, január első napjaiban szállítom az 
újabb cikket, illetőleg a folytatást Báthori István idejében kialakult zenéről. (Az 
utolsó cikk, amely a Zenetörténetünk sorozatban megjelent: Kóruskultúra a 15-16. 
században, 1992 (III. évf.) 5-6. sz. 8-9. lapon.) 
Ennek kötetben való megjelentetését még korainak tartom, mert folytatni 

szándékozom — a 20. századig: ez pedig még nincs meg olyan részletesen, amint 
szeretném (egy rövid változat Az erdélyi magyar zene vázlatos története, névmutatóval 
együtt 54 oldal, ezt azonban egy külföldi kötet számára írtam és annak meg-
jelenése előtt nem akarom közölni).” 
 
1995. JANUÁR 13-án Ráduly János értesíti a főszerkesztőt: „elkészültem az 

interjú anyaggal, ma, pénteken (január 13-án) már postázom is”. 
14-én Benkő András írja: „Mellékelten küldöm a következő írást (János 

Zsigmond), s folytatom majd a Báthoriakkal, Bethlennel, Rákócziakkal s egy-két 
kérdéssel (pl. a fejedelmi zenekarok, 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.” 
30-án Csire Gabriella jelentkezik Bukarestből: 
„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 gyűj-
teményt. 
A két önnél levő kéziratomhoz most készíti Barabás István a véleménye-

zéseket. Amint meglesz vele, rögtön eljuttatom. 
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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” 
 

FEBRUÁR 12-én Domonkos János ismét kéziratot küld Budapestről; levelében 
megjegyzi: „Ezek közül az írásaim közül legjobban szeretném, ha az: Abd-Ru-
Shin: Isten Tízparancsolata, a Miatyánk c. könyvismertetésem jelenhetne meg! Előre 
is köszönöm!” 
 
ÁPRILIS 2-án Csíkszentdomokosról írja Nagy Irén: 
„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” 
 
6-án Murádin László nyelvész és nyelvjáráskutató Kolozsvárról keresi fel írá-

saival a szerkesztőséget: 
„Kedves Beke Sándor! 
Itt küldök három cikket, egy hosszabbat és két rövidebbet, az ígéretem 

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

Murádin László” 
 
MÁJUS 12-én Csire Gabriella megszerkesztett kéziratokat küld Bukarestből: 
„Kedves Beke úr! 
(…) 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. 
De, mondjuk, ez kevésbé zavaró, hiszen az évek számából ki lehet következtetni. 
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Egyébként mind a két anyag érdekes, tartalmas és bejáratlan területekre láttat. 
(…) 
További eredményes munkát kíván és barátsággal üdvözli: 

Csire Gabriella” 
__________ 
*Tankó Gyula 
 
1997. január 19-én Nagy Irén verseket küld a szerkesztőségbe Csíkszentdomo-

kosról: 
„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” 
 
1998. ÁPRILIS 8-án Murádin László írja Kolozsvárról postázott levelében: 
„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” 
 
JÚNIUS 5-én Gábor Dénes postázza a szerkesztőségnek Kolozsváron keltezett 

levelét: 
„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 
éppen a B. S. véleményére vagyok kíváncsi. Tehát várunk! És nyilván utána a 
megjelenést is nagyon fogom várni. Bízom azért abban, hogy a Székely Útke-
reső-füzeteknek nem lesz a leggyengébbike, az elfekvő, remittenda — ám!... 
Mellékelek két karénekes feldolgozást is, ha belefér, azok, akik esetleg be 

akarják tanulni előadásra, bizonyára örvendenének neki. (Persze a döntés a 
KIADÓ joga!) 
Sajnos a kopjafáról csak a mellékelt, elég gyenge xerox-másolatot tudom 

küldeni 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!! (…) 
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Jóbaráti öleléssel  
üdv. 

G. Dénes” 
 
DECEMBER 16-án Jancsik Pál jelentkezik Kolozsvárról: 
„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 vele, a versképlettel, ritmussal: úgy éreztem, nem is sikerült rosszul. 
Alkalomadtán értesíts a sorsukról, és ha teheted, küldj egy-egy példányt az idén 
megjelent könyveidből, 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” 
 
18-án Lendvay Éva a Cenk alatti városból, Brassóból írja válaszlevelét: 
„Kedves Beke Sándor, 
Megkaptam a levelet s a szórólapokat. 
Szívesen venném igénybe a nyomdai kínálatot egy publicisztikai kötet kiadása 

céljából, 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 járok ki. Várom válaszodat, szeretettel üdvözöl, minden jót 
kíván 1999-re 

Lendvay Éva” 
 
21-én Egyed Ákos az 1999-re tervbe vett Székely Útkereső Antológia kis-

lexikona részére mellékeli életrajzi adatait és könyveinek jegyzékét: 
„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 
kötetek férnek bele a készülő antológiába. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikeres új esztendőt kíván tiszte-

lettel és barátsággal 
Egyed Ákos” 
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1999. JANUÁR 8-án Benkő András, a szerkesztőség egyik leghűségesebb 
munkatársa a tervezett antológia számára küldi a kért anyagot: 
„Kedves Beke úr! 
Mellékelten küldöm az Ön által kért rövid életrajzot. Levelén december 7-i dátum áll, 

én azonban csak karácsony előtt kaptam kézhez sorait, ezért a késedelem. Elnézést érte! 
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” 
 

13-án Veress Dániel Sepsiszentgyörgyről közli a főszerkesztővel: 
„Kedves Sándor! 
Nyugtázom decemberi körleveled. (...) Én hónapok óta képtelen vagyok 

kikecmeregni 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 Géza 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 kérdé-
seire. A „kislexikonban” bőségesen elég ennyi: 
V. D. esszé- és szíműíró, irodalomtörténész. Érettségi után tanulmányait a 

Bolyai Tudományegyetem filozófia-lélektan, majd magyar nyelv- és irodalom 
szakán folytatta (1948–1957). 1968-ig tisztviselő, 1970-ig szerkesztő, nyugdíjazá-
sáig (1992) a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dramaturgia, 1990-től 
művészeti 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” 
__________ 
*Egy barátság története. Féja Géza levelei. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyud-

varhely, 1998. 
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17-én Penckófer János életrajzi adatait küldi Kárpátaljáról és többek között ezt 
írja: „Örömmel értesültem a Székely Útkereső Antológia megjelenéséről, örültem 
egyáltalán annak a ténynek, hogy hallok a lapról.” 
 
NOVEMBER 10-én Nagyszalontáról Dánielisz Endre postázza levelét: 
„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 tovább-

éléséről, azt határoztam, h. Önnek postázom a Csonka-torony centenáriumi 
ünnepségén mondott beszédem. Mindeddig senkinek sem küldtem el. Mellékelek 
illusztrációt is. (...) 
Kedves ajándékát ismételten megköszönve, 
tisztelettel üdvözli 

Dánielisz Endre” 
 

Majd DECEMBER 10-én arról értesít, hogy: „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? Igé-
nyének megfelelően képeket is mellékelek.” 
 
2000. JANUÁR 13-án Gábor Dénes a Székely Útkereső Kiadványok egyik 

megszerkesztett kéziratát küldi: 
„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 „kopjafás” Kisgyörgy-írás „gatyába rázása” már idő- és munkaigényes 

feladat lesz, türelmet kérek hozzá, amíg elkészülhetek vele, de megcsinálom. 
A további gyümölcsöző együttműködésben bizakodva, 
maradok szívélyes baráti öleléssel 

G. Dénes” 
 

* 
 

Amikor 2008-ban reprint kiadásban napvilágot látott a teljes, mind a tíz, 1990 
és 1999 közötti évfolyamot átölelő Székely Útkereső, Barabás István így össze-
gezett a Székely Útkereső — szellemi műhely a XX. század végén Erdélyben című 
könyvemhez írt előszavában: „A Székely Útkereső kollekcióját böngészve el-
szorult a szívem, mikor minduntalan olyan munkatársak bukkantak fel a sárguló 
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oldalakból, akikről ma már csak múlt időben beszélhetünk. Elment ugyanis 
közülünk Balogh Edgár, Benkő András, Marton Lili, Kardalus János, Bán Péter, 
Veress Dániel, Ábrahám János, Papp Attila, Fábián Imre, Tóth István, Sütő 
András, legutóbb pedig Nagy Olga. Elmentek, de tovább élnek, nemcsak 
könyveikben, hanem a Székely Útkeresőben is. Ha ezt is beleszámítjuk az 
»egyenlegbe«, nyugodt szívvel mondhatjuk: e fórum az egyetemes magyar 
művelődéstörténet részévé vált, megtalálta tehát azt az utat, amelyet tíz éven át 
nemzete iránti felelősségtudattal keresett.” 
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