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IV. MUNKATÁRSAK ÉS OLVASÓK 
VÉLEKEDÉSE A FOLYÓIRATRÓL 

 
A Székely Útkereső 1990-es első számának megjelenése után a hazai és a kül-

földi magyar folyóiratok hasábjain gazdag sajtóvisszhang látott napvilágot a fo-
lyóiratról. Ezek nagy részéből már közöltünk szemelvényeket a Beke Sándor—
Brauch Magda Székely Útkereső (1990–1999). Laptörténet és sajtóvisszhang (Szé-
kely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 
2008) című kötetünk A Székely Útkereső és a Székely Útkereső Kiadványok sajtóvissz-
hangja című fejezetében. De ezzel párhuzamosan 1990-től írók, költők, szerkesz-
tők, irodalomtörténészek, néprajzkutatók, történészek, egyetemi tanárok, lelké-
szek, tanítók, a magyarság nemzetközi hírnevű intézményeinek a képviselői, vala-
mint olvasóink küldték el leveleiket a Székely Útkereső címére. Ezekből, a Székely 
Útkereső levelesládája 1990–2000 című kötetben is közzétett dokumentumokból 
merítettem a folyóiratot értékelő, bíráló vagy építő jellegű gondolatokat. A 
könyvtárosok szerkesztőséghez intézett leveleiből is „ollóztam”, hiszen mi lehe-
tett értékesebb és fontosabb szerkesztőségünk életében, mint az, hogy az ország-
határokon túli könyvtárak — olvasóik részére — is igénylik Székelyudvarhelyen 
megjelenő kiadványunkat. 

Az első pátosztól fűtött olvasói levelet — 40-es számú postafiókunkba — 
„hazulról haza” hozta a posta. Ezt követték a lap életébe a bekapcsolódó külső 
munkatársak levelei, majd a folyóiratunkkal kapcsolatot teremtő szerkesztőségek 
és intézmények képviselőinek a levelei: 
 

Ilyés Erzsébet olvasó, Székelyudvarhely (1990. április 19.): 
„Tisztelt Székely Útkereső Szerkesztősége! Talán soha nem vettem kezembe 

annyira megilletődve lapot, mint az Önök lapját. Épp olyan érdeklődéssel olva-
som az Udvarhelyt megjelenő újságokat is, de ez a lap valami mást, valami újat, 
rendkívülit jelentett számomra a címére utalva. Ez a lap meg kellett jelenjen, ez a 
lap kellett, ez a lap kell létezzen, mint egy útmutató a székelységnek. 
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Ebben a lapban szeretett és tisztelt írók, költők sorai jelennek meg. Könnyes 
szemmel olvastam, mert végre megértük, hogy megszólalhassanak vagy megszó-
laltathassák őket. 

Külön köszönöm Kovács Sándor főesperes szívet melegítő, tanulságos sorait. 
Meggondolkoztató. Úgy érzem, hogy egy pillanatra meg kell álljunk és el-
gondolkozzunk minden szaván. Remélem és tudom, hogy fiataljaink (persze eh-
hez idő és türelem kell) Krisztus tanai szerint fognak élni, dolgozni, gondolkozni, 
cselekedni és mennyivel emberibb lesz minden. 

Köszönöm Beke Sándor Sütő Andrásnak írt sorait, a mi drága Sütő Andrá-
sunknak. 

Higgyék el, e lap elolvasása után büszke vagyok a székelységemre. 
Türelmetlenül várom a következő számot.” 
 
Mészely József költő, szerkesztő — Sepsiszentgyörgy (1990. május 23.): 
„A Székely Útkeresőnek csak az első számát láttam ezidáig — igényes munka! 

— szívesen fogadnám, ha címemre minden számból postáznátok…” 
 
Lendvay Éva költő, író, műfordító — Brassó (1990. június 11.): 
„Megkaptam a lap első számát és figyelmesen elolvastam, megnézegettem: na-

gyon jó lenne egy komolyabb külalak, nagyobb formátum, vagy fűzött kötet — 
nem tudom pontosan elképzelni, de azzal tisztában vagyok, hogy anyagilag ez 
egyelőre nem lehetséges. (...) 

Egy elvi kérdés: szerintem nem helyes a „székely anyanyelv”. Ezzel azok alá 
adunk lovat, akik azt állítják, hogy a székelyek nem magyarok! Ilyen meg-
különböztetés nem előnyös — megkérdezheti valaki, hogy akkor miért nem 
írunk székelyül? Vagy hogy létezik-e székely írógép? Tamási talán a legjobban ér-
zékeltette a székely nyelvjárás és észjárás sajátosságait, de azért csak magyarul írt. 
Az Útkeresőnek inkább az lenne a feladata, hogy azt a természetes tendenciát, 
hogy a székely provincia is felzárkózzék Európához, szorgalmazza, elősegítse — 
nem pedig az elkülönülést. Ezt pedig a leginkább szociológiai beállítottsággal — 
ilyen súlypontú írásokkal — érhetné el. Fel kellene végre térképezni a székely 
szociális frusztrációt, annak minden torzulásával. Nem általános, vezércikk-ízű 
közhelyekkel, mert annak semmi haszna és értelme. Persze helyes feltérképezni a 
múlt és jelen értékeit, kultúrát, mindent, de pl. Szemlér Ferenc esete jól mutatná 
(ha valaki vállalkozna a megírására), hogy mennyiben nem székely író ő, még ha 
Udvarhelyen is született. Jómagam egyáltalán nem vagyok az, s nem is mint ilyen 
jelentkezem a lapban. 

Szóval, ha a lap megmarad és átvészeli a kezdeti nehézségeket, sok mindenre 
ki kell terjednie a szerkesztő figyelmének. De a legelső dolog: egy olyan profil ki-
alakítása, amely érdemessé tegye ezt a lapot, hogy eggyel szaporítsa a megjelenő 
lapok számát, jó publicisták, lapcsinálók kellenek és a publikált anyag szigorú 
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rostálása, s gondolom, a számok tematizálása (mint pl. a Secolul 20). Egy szám — 
egy téma lenne jó.” 

 
Cseke Gábor költő, író, szerkesztő — Bukarest (1990. június eleje): 
„Szeretettel küldök kéziratot most születő évkönyvetekbe, már csak azért is, 

hiszen lapotokból látszik: komolyan veszitek az írás felelősségét.” 
 
Török László, nyugdíjas szerkesztő — Marosvásárhely (1990. augusztus 2.): 
„A segesvári Petőfi-ünnepségen került a kezembe a Székely Útkereső 2. szá-

ma. Örvendek, hogy egy ilyen új folyóirat indult Székelyudvarhelyen. Fogadja 
őszinte jókívánságaimat. Az Útkereső találja meg az útját, s hosszú ideig járjon 
rajta. 

Lapjukat érdekesnek, rangosnak és vonzónak tartom.” 
 
Földesi József, a Ring című szabadelvű hetilap főszerkesztője — Budapest 

(1990. augusztus 2.): 
„[T]isztelt szerkesztőség. [A] [R]ing című budapesti hetilap szeretné szemlézni 

az önök lapját. [H]a lehetséges ehhez kérünk tiszteletpéldányt” (távirat). 
 
Dánielisz Endre irodalom- és helytörténész — Nagyszalonta (1990. szeptember 

21.): 
„… igen kedvesen fölajánlja: küldjek anyagot nb. kiadványuknak, lapuknak. 

Töprengtem ezen. Oly székely-centrikusnak látom a SzU-t, hogy a magam témái 
erősen elütnének a közhangulattól. Ezt nem bírálatként írom, mert örömmel ve-
szem észre, h. igen magas színvonalra törekszenek. Csupán önbírálatként pö-
työgtettem ide e fenti megjegyzést.” 

 
Egyed Ákos történész, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, a debreceni Kossuth La-

jos Tudományegytem díszdoktora, a Magyar Történészek Világszövetségének a tagja 
— Kolozsvár (1990. szeptember 23.): 

„Debrecenben speciális kollégiumot vezetek a székely társadalomtörténetről, 
s szeretném, ha a Székely Útkeresőt hallgatóimnak bemutathatnám, értem ezalatt a 
megjelenő számokat.” 

 
Kozma Mária író, szerkesztő, a csíkszeredai Megyei Könyvtár igazgatója — 

Csíkszereda (1990. október 2.):  
„Tisztelt Főszerkesztő úr! 
A csíkszeredai Megyei Könyvtár 1990. évi október 24-én d. u. 5 órai kezdettel 

ÍRÓ-olvasó találkozót szervez, melyre tisztelettel meghívja a címzett urat. 
A találkozó meghívottai a Hargita megyei időszaki kiadványok főszerkesztői, 

illetve képviselői. 
A találkozó célja: megismertetni az olvasókat ezekkel a kiadványokkal.” 
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Barabás Jenő, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékének nyugalmazott vezetője — Budapest 
(1990. október 7.): 

„Megkaptam a Székely Útkereső 3. számát, amelyet köszönök és nagy érdeklő-
déssel olvastam. Igazán csak gratulálhatok a színvonalas írásokhoz, amelyek a 
lapban megjelentek.” 

 
Liszka József néprajzkutató, a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság elnöke — Kö-

bölkút (község az akkori Csehszlovákiában, jelenleg Szlovákiában) (1990. október 22.): 
„Számomra rendkívül megnyerő és rokonszenves az a szellemiség (az újra, az 

európai értékekre való érzékenység, a nyitottság stb.), amely lapjukból árad. 
(Most természetesen csak ebből az egy, a harmadik számból tudok véleményt 
formálni, de gondolom, hogy érvényes ez mindegyik számra. Egyébként nagy 
megtiszteltetésnek venném, ha a következő számokból is tudna küldeni, elsősor-
ban a néprajzi, jelesen Nagy Olga írásai miatt).” 

 
Penckófer János költő, író — Nagyszőlős [Kárpátalja] (1990. november 5.): 
„Remélem, hogy dolgozataim elérik a főszerkesztő által felállított színvonalat. 

Szeretném, ha a Székely Útkereső is segítené elmosni azokat a mesterséges hatá-
rokat, amelyek miatt hónapos késéssel mondhatom csak: szívből örülök a lap 
megjelenésének, jó munkát, sikereket kívánok.” 

 
Szász Róbert — Kézdivásárhely (1990. november 10.):  
„Nemrég került kezembe a »Székely Útkereső« 4–5. összevont száma. És mi-

után kiolvastam, nagyon sajnáltam, hogy nem figyeltem fel hamarább erre a tény-
legesen színvonalas havilapra.” 

 
Sárközi Zsuzsánna, a Székely Útkereső terjesztője — Szentegyháza (1990. no-

vember 12.): 
„Ami véleményed illeti, osztom, a Székely Útkereső valóban a miénk; — de 

nem csak a miénk. Szerintem minden magyar anyanyelvű emberé.” 
 
Galambos F. Iréneusz, bencés szerzetes, az Őrvidéki Magyar Intézet megalapí-

tója, az Őrség című lap szerkesztője — Alsóőr [Ausztria] (1990. november 15.): 
„Az »útkeresés« tulajdonképpen a mi problémánk is. Az itteni őslakók az Ár-

pád-kori határőrök utódai. Sok itt is a keresztnévből lett családi név. Patakoknak 
és helyneveknek is többször »Szék” a neve. Az együttműködésnek elengedhetet-
len föltétele a kapcsolattartás. Ezen a téren bizony negatívok a tapasztalataim az 
új lapokkal kapcsolatban. Először sürgetik a cikket, s amikor megküldi az ember, 
elhallgatnak, hónapok telnek el, és nem tudom, kell-e, megfelelő-e? Pl. egy csík-
szeredai néprajzi konferenciára, hónapokkal ezelőtt ismételten sürgettek előadás 
tartására, ill. megküldésére. Azt sem tudom, megkapták vagy sem.” 
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Zsigmond László nyugalmazott tanító — Málnásfürdő (1990. november 26.): 
„… a múlt héten Tusnádfürdőn jártamkor rátaláltam az újságárusnál a Székely 

Útkereső irodalmi havilapra és úgy megörvendtem neki, hogy azonmód 2-2 pél-
dányt vásároltam belőle.” 

 
László János magyar szakos tanár — Havad (1990. december 14.): 
„Szívesen küldök írásokat a lapnak, annál is inkább, mert az alkalmilag meg-

vásárolt példányszámok nagyon karakteres lapot jeleznek.” 
 
Balogh Edgár közíró — Kolozsvár (1990. december 18.): 
„A meghívást együttműködésre örömmel fogadom, annál is inkább, mert az 

elküldött Székely Útkereső példány (a júl.—aug.-i szám) komolyságával és törté-
nelmi felelősségével megnyerte tetszésemet.” 

 
Lázárné Szathmáry Éva — Aranyosgyéres (1991. február 2.): 
„Máskülönben nagyon színvonalasak ezek a lapok, s itt a szórványmagyarság-

nak ezen a területén, a nemzetiségi öntudatosodáshoz nagy szükség lenne rájuk.” 
(A levélíró levelében az alábbi lapokat hozta szóba: Brassói Lapok, Európai 

Idő, Hazanéző, Székely Útkereső — B. S. megjegyzése). 
 
Balla Tamás olvasó — Magyardécse, Beszterce-Naszód megye (1991. március 

25.): 
„… a napokban valahogy a kezembe került lapszámjuk, ami nagyon megtet-

szett.” 
 
Fodor Sándor író — Kolozsvár (1991. május 11.): 
„Megkaptam küldeményét — a Székely Útkereső első évfolyamának a szá-

mait. Gratulálok a színvonalas, jól szerkesztett kis laphoz, 3 nap alatt végig-
böngésztem. Megtisztelő a felkérése, hogy írjak a lapjába, amit gondolkodás nél-
kül meg is teszek, mihelyt egy kis lélegzethez jutok.” 

 
Szita Ferenc könyvtárigazgató, Somogy Megyei Könyvtár — Kaposvár (1991. 

június 7.): 
„Örülnénk, ha a folyóirat 1991. évi számait is megküldenék címünkre.” 
 
Bánhegyi Gyuláné könyvtárigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár — Buda-

pest (1991. június 10.): 
„Nagy örömmel kaptuk meg levelüket és a Székely Útkereső c. folyóirat első 

évfolyamának lapszámait. Olvasóink is minden bizonnyal nagy érdeklődéssel 
fogják forgatni.” 

 



Beke Sándor: A Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében (IV.) 31 
 

Escher Ilona igazgató, Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár — Székesfehérvár 
(1991. június 10.): 

„A békéscsabai Megyei Könyvtár Igazgatójától megkaptam a SZÉKELY 
ÚTKERESŐ 1990-ben megjelent számait. Köszönöm szívességét és érdeklődés-
sel várom a további számok megküldését is.” 

 
Juhász Jenő főigazgató, Országos Idegennyelvű Könyvtár — Budapest (1991. 

június 10.): 
„Mint irodalmi lap, jól beillik könyvtárunk gyűjtőkörébe, szívesen vennénk, 

ha folyamatosan tudnák küldeni.” 
 
Pápayné Kemenczey Judit mb. igazgató, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár — 

Szolnok (1991. június 10.): 
„Köszönettel vettük a Székely Útkereső első évfolyamának lapszámait. 

Örömmel vennénk, ha a továbbiakat is folyamatosan megküldené címünkre.” 
 
Szórádi Zoltánné könyvtáros, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Központi 

Könyvtára — Szeged (1991. június 10.): 
„Köszönettel vettük a »Székely Útkereső« c. kiadványaikat, melyre továbbra is 

igényt tartunk.” 
 
Biczák Péter könyvtárigazgató, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár 

— Szentendre (1991. június 11.): 
„Megkaptam küldeményüket, a Székely Útkereső első évfolyamának lapszá-

mait. (…) Természetesen örömünkre szolgálna, ha az újság további számait 
megkapnánk, mivel Szentendrén sok erdélyi magyar él, dolgozik.” 

 
Kovács Tiborné könyvtárigazgató, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Köz-

ponti Könyvtár — Nyíregyháza (1991. június 13.): 
„A mai postával kaptuk meg dr. Ambrus Zoltán kollégánk szíves közreműkö-

désével SZÉKELY ÚTKERESŐ c. folyóiratuk 1990. évi számait. Az idő rövid-
sége miatt csak átlapozni, beleolvasgatni tudtam, de e röpke szemlézés alapján is 
írhatom, hogy a minden »építő szándékú« nemes vállalkozásnak kijáró öröm és 
elismerés mellett meghatottan olvastam a veretes sorokat. A magam és munka-
társaim, s nem kevésbé folyóiratuk leendő olvasói nevében kívánom a szer-
kesztőségnek és a lap alkotógárdájának, hogy győztesen kerüljön ki a minőségért 
folytatott »végeérhetetlen harcból«, tevékenyen közreműködve történelmünk, 
hagyományaink, irodalmunk és emberi méltóságunk megőrzésében.” 

 
Surján Miklós igazgató, Baranya Megyei Könyvtár — Pécs (1991. június 17.): 
„Köszönöm, hogy eljuttatta könyvtárunknak értékes folyóiratuk eddig megje-

lent példányait. Kérem, hogy a jövőben is rendszeresen küldjék meg.” 
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Frey Gyula csoportvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár — Budapest (1991. június 18.): 

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

 
Orosz Bertalanné igazgató, Bródy Sándor Megyei Könyvtár — Eger (1991. június 19.): 
„Folyóiratukat a jövőben is örömmel fogadnánk.” 
 
Forrás Lászlóné könyvtárvezető, József Attila Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Könyvtára — Szeged (1991. június 20.): 
„Nagyon köszönjük a küldeményt, s örömmel fogadnánk a további számokat 

is. Egyben gratulálunk a folyóirat sikeres beindításához és színvonalához.” 
 
Monostori Imre igazgató, József Attila Megyei Könyvtár — Tatabánya (1991. jú-

nius 21.): 
„Megkaptuk a Székely Útkereső c. kiadványukat, melynek nagyon örültünk. 

Köszönettel fogadjuk a többi számot is.” 
 
Szabó Ernőné megbízott igazgató, Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár — 

Salgótarján (1991. június 24.): 
„Örömmel és köszönettel tartozunk figyelmességéért, az Ön által szerkesztett 

közéleti-művelődési-irodalmi havilap hozzánk történő eljuttatásáért. Természetesen 
a folyóiratot olvasóink rendelkezésére bocsátjuk, s egyben figyelmükbe is ajánljuk.” 

 
Vekerdi József osztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár — Budapest 

(1991. június 26.): 
„Őszinte köszönettel megkaptuk a Székely Útkereső eddig megjelent számainak 

2-2 példányát. Kérjük, a jövőben is szíveskedjenek eljuttatni 2 példányban a lapot.  
A lap ellenértékét akár oly módon biztosíthatjuk, hogy Budapesten jártuk al-

kalmával készpénzben (forintban) átadjuk az évi előfizetési díjat, akár pedig kéré-
sük szerint magyarországi (könyvkereskedelemben beszerezhető) könyveket 
küldhetünk címükre postán.” 

 
Sinay Jenő könyvtárigazgató, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár — Győr 

(1991. július 8.): 
„Köszönettel vettük a Székely Útkereső első évfolyamának lapszámait, melye-

ket az olvasótermünkben helyeztünk el.” 
 
Ramháb Mária könyvtárigazgató, Katona József Megyei Könyvtár — Kecske-

mét (1991. július 8.): 
„Köszönjük a Székely Útkereső című folyóiratot, Dr. Ambrus Zoltán igazgató 

továbbította részünkre. 
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Kérjük, hogy további kiadványaikat is juttassák el hozzánk, mi biztosítjuk, 
hogy minél többen kézbe vehessék azokat.” 

 
Kovács Magda főszerkesztő, Családi Tükör — Kolozsvár (1991. július 9.): 
„A lapot megkaptuk, köszönjük szépen. A Családi Tükör szeptemberi számá-

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

 
Hoóz Istvánné folyóirat csoportvezető, Janus Pannonius Tudományegyetem 

Könyvtára — Pécs (1991. július 29.): 
„Köszönettel megkaptuk az Önök által szerkesztett »Székely Útkereső« c. folyóirat 

első évfolyamának lapszámait. Olvasóink is nagy érdeklődéssel veszik kezükbe a szá-
mukra is sok mondanivalót tartalmazó lapot. Ezért az a kérésünk, hogy szí-
veskedjenek a megjelenő számokból a továbbiakban is küldeni, az alábbi címünkre…” 

 
Nagy Gáspár költő — Budapest (1991. július 31.): 
„Kedves Beke Sándor! Hálásan köszönöm a Székely Útkereső elküldött szá-

mait. Eljuttattam őket a Rádió Irodalmi Osztályára is, Tv-nek is. Döbrentei Kor-
nél megígérte, hogy küld verseket, és egy bemutatkozást is. Az 1990/1-2-es szám 
tartalmas, színvonalas, sokirányú. Gratulálok!” 

 
Bagossy László főszerkesztő, Encyclopaedia Hungarica — Calgary, Kanada 

(1991. augusztus 20.): 
„Tisztelt Szerkesztő Úr! Ezúton hozom tudomására, hogy az ENCYCLO-

PAEDIA HUNGARICA című négykötetes munka megvalósítás alatt van. Az 
encyclopaedia tartalmáról csatolt tájékoztatónk nyújt részletesebb fölvilágosítást. 

Újságukat encyclopaediánkban szerepeltetni kívánjuk, ezért kérem, hogy a csatolt űr-
lapot kitöltve és egy mintapéldányt szerkesztőségünk címére megküldeni szíveskedjék. 
Az újság kisebbített fejlécét a szócikk előtt illusztrációként hozni fogjuk.” 

 
Penckófer János — Beregszász, Kárpátalja (1991. augusztus 24.): 
„Végre megkaptam levelét és a Székely Útkereső 1-2. számát. Örültünk neki 

és mutogatjuk is ám.” 
 
Horpácsi Sándor irodalomkritikus — Miskolc (1991. szeptember 15.): 
„Tudsz tiszteletpéldányt küldeni? Jó lenne látni, mi terem Székelyföldön. Szívesen 

recenzálnám is (a Pesti Hírlapban), ha gyorsan megkapnám a friss példányokat!” 
 
Balogh Edgár közíró — Kolozsvár (1991. szeptember 15.): 
„Kedves Beke Sándor, 
augusztus végi leveleimre válaszul örömmel vettem a Székely Útkereső idei 3. 

számát, nemcsak azért, mert ott Párizsba címzett levelem megjelent, hanem 
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mindazért, amit a számban találtam. Szívből kívánom, hogy sikerüljön a lapot 
fenntartani, s továbbra is hozzájárulhassanak a lap anyagához…” 

 
Gyárfás Endre író — Budapest (1991. szeptember 16.): 
„Kedves Barátom! Örömmel vettem és olvastam a Székely Útkereső 3. szá-

mát. Megtisztelésnek érzem, hogy szerepelhettem benne a regényrészletemmel, 
és hogy állandó munkatársnak tüntettetek föl. Kérlek, küldjetek máskor is egy 
példányt. Kíváncsi vagyok pl. a most elkezdett cikkek folytatására.” 

 
Balogh Edgár közíró — Kolozsvár (1991. szeptember 29.): 
„A folyóirat nyugodt, tárgyilagos hangja, sokoldalúsága megérdemli, hogy fő-

leg hagyományápoló, helytörténeti és szépirodalmi tartalmával állandó jellegűvé 
váljék a Székelyföld fiai vagy elszármazottjai számára, sőt barátai számára is hű 
valóságképet és felemelő emlékezést sugározzon.” 

 
Balogh Edgár — Kolozsvár (1991. október 20.): 
„A Székely Útkereső is a kellő helyen szerepelni fog* s itt írjuk majd meg a 

kellő címszót.” 
 
Vekerdi József osztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár — Budapest 

(1991. október 22.): 
„Tisztelt Főszerkesztő Úr! Köszönettel vettük ajánlatát a »Székely Útkereső« 

múlt évi évfolyamairól. Úgy gondolom, kb. 15 helyre tudnánk szétküldeni kül-
földi magyar érdekeltségű intézményeknek, ezért ha alkalmilag el tudnak juttatni 
hozzánk ilyen mennyiséget, a továbbítást vállaljuk.” 

 
B. Kis Béla, az Erdélyi Magyarok Egyesületének az elnöke és Spaller Árpád, a 

Vigyázó felelős szerkesztője — Budapest (1991. december végén): 
„Tisztelt Szerkesztőség! Köszönettel vettük levelüket és együttmüködési kész-

ségüket. Örömmel számolhatunk be a Sajtófesztiválon való részvétel sikeréről, és 
reméljük, hogy a jövőben se lesz hasonló rendezvény az erdélyi sajtótermékek je-
lenléte nélkül.” 

 
Bagossy László főszerkesztő, Encyclopaedia Hungarica — Calgary, Kanada (1992. 

január 21.): 
„Köszönettel vettem azonban a Székely Útkereső megküldött számait, amit 

szerkesztőségünk tagjai nagy érdeklődéssel olvastak. A beérkezett adatlap alapján 
annak cikkanyaga kartotékozva van.” 

 

 
__________ 
*A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban. 
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Jancsik Pál költő, szerkesztő — Kolozsvár (1992. február 4.): 
„Köszönöm a Székely Útkereső példányait, eddig valóban nem ismertem a la-

pot. Csak gratulálni tudok hozzá.” 
 
B. Kis Béla, az Erdélyi Magyarok Egyesületének az elnöke — Budapest (1992. 

február 22.): 
„Tisztelt Szerkesztőség! 1992. március 20-22. között, Budapesten, a Nemzet-

közi Vásárközpont területén kerül sor immár harmadszor a Sajtófesztivál meg-
rendezésére. 

A tavalyi sikeres bemutatkozás után Egyesületünk az idén is igyekszik lehető-
séget biztosítani az erdélyi magyar sajtó minél átfogóbb bemutatására. 

Természetesen a közös érdek és cél megvalósításához az Önök segítségére is 
szükség van, ezért kérjük, a legrövidebb időn belül juttassák el hozzánk a követ-
kezőket (…). 

Szeretnénk a kapcsolatot a továbbiakban is fenntartani és szívesen vennénk, 
ha könyvtárunk számára rendszeresen megküldenék lapjukat (akár több számot 
is egyszerre).” 

 
Páll Szilárd író, Budapest (1992. február 27.): 
„Amennyire a romániai helyzetet követem, bizony nagyon megnehezedett az 

újságkiadás, ezért csodálom, hogy az Útkeresővel talpon tudtál maradni. Hiszen 
nagyobb lapok buktak meg.” 

 
Surányi Béla osztályvezető, Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár — Debrecen (1992. március 20.): 
„Könyvtárunk tulajdonába került az Önök kiadásában megjelenő SZÉKELY 

ÚTKERESŐ c. folyóirat 1990. ápr. — 1990. dec. (1-9) kiadott számai. Nagyon 
szeretnénk, ha ez a folyóirat rendszeresen járna a debreceni könyvtárba. Cserébe 
egyetemünk kiadványai közül tudnánk felajánlani, melyek listáját mellékeljük le-
velünkhöz. Kérjük, tájékoztassanak mielőbb arról, hogy tudják-e küldeni nekünk 
rendszeresen a fent nevezett folyóiratot, és mit kérnek érte cserébe.” 

 
Bakay Kornél régész, tanár, múzeumigazgató — Budapest—Kőszeg (1992. áp-

rilis 22.): 
„Természetesen nagyon örülök annak, hogy kis dolgozatom tetszett és az is 

természetes, hogy a legnagyobb örömmel egyezek bele a külön megjelentetésébe. 
A felajánlott tiszteletdíjat azzal a feltétellel fogadom el, ha azonnal befizethetem 
az összeget a Székely Útkereső Kiadványok javára! Sőt, még tennék is hozzá az 
összeghez akár forintban, akár más pénznemben. Nincs fontosabb Erdélyben (s 
másutt is) az értelmes és hasznos magyar szónál! Jó lett volna erről a kis kiad-
ványról előbb tudni, szívesen írtam volna egy kicsinykével gazdagabb munkát a 
Szent Koronáról.” 
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Vekerdi József osztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár — Budapest 
(1992. május 25.): 

„Tisztelt Főszerkesztő úr! F. hó 6-án kelt levelére visszatérve, örömmel értesí-
tem, hogy a küldött SZÉKELY ÚTKERESŐ stb. példányokat hiánytalanul 
megkaptam, és a megadott címekre továbbítottam. A külföldre szánt példányo-
kat szintén szétküldtük részben szomszédos országokbeli, részben távolabbi, 
magyar érdekeltségű intézményeknek.” 

 
Juhász Jenő főigazgató, Országos Idegennyelvű Könyvtár — Budapest (1992. június 1.): 
„Köszönettel visszaigazoljuk küldeményüket, melyet olvasóink rendelkezésére 

fogunk bocsátani.” 
 
Szita Ferenc könyvtárigazgató, Somogy Megyei Könyvtár — Kaposvár (1992. június 5.): 
„Hálásan köszönjük a Székely Útkereső II. évfolyamának példányait és Vass László 

Levente: Egyedül az éjszakában c. hátrahagyott verseit tartalmazó kis kötetet.” 
 
Maija Peltola-Tikka könyvtáros, Pori Városának Könyvtára — Satakunta Vi-

dékének Könyvtára, Finnország (1992. június 11.): 
„Köszönjük a küldeményét. Örülnénk, ha a kiadvány további számait is meg-

kaphatnánk.” (B. S. fordítása) 
 
Alabán Ferenc tanszékvezető, Nyitrai Egyetem, Humán Tudományok Kara, 

Hungarisztika Tanszék, Szlovákia (1992. június 16.): 
„A tanszék nevében tisztelettel köszönöm a Székely Útkereső számait és a 

Vass László Levente: Egyedül az éjszakában című verseskötetét. Örülünk, hogy 
legalább levelezés útján kapcsolatot teremthettünk.” 

 
Gomba Szabolcsné főigazgató, Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár — Debrecen (1992. június 22.): 
„A Székely Útkereső c. folyóiratuk első két évfolyamának számait és Vass 

László Levente verseskötetét köszönettel megkaptuk és örömmel bocsátottuk az 
olvasók rendelkezésére. 

Az olvasótermi használat után mindkét művet fel is dolgoztuk, ill. dolgozzuk, 
így anyagát gazdagítja, s a katalóguson keresztül bármikor hozzáférhető. 

Nagyra értékeljük szerkesztőségük erőfeszítését és anyagi áldozatát, hogy színvo-
nalas kiadói tevékenységükkel a magyarországi olvasókat is megismertessék.” 

 
Fatér Bernadett könyvtáros, Deák Ferenc Megyei Könyvtár — Zalaegerszeg 

(1992. július 16.): 
„Kedves Barátaink! Megkaptuk, és köszönjük a könyvtárunknak eddig eljutta-

tott kiadványokat. Különböző, főleg pénzbeli okok miatt meglehetősen csekély 
erdélyi anyaggal rendelkezünk, ezért különösen örülünk a küldeménynek. Olva-
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sóink közülük főleg a Székely Útkereső számait kedvelik, talán azért, mert sajátos 
hangulat árad lapjairól. Van benne valami szikra, amely a virágkor sokfelé kite-
kintő »tündérkertjét« idézi. Illenek ebbe a sorba Vass László Levente és Lőrincz 
György elgondolkodtató kötetei is. Érdeklődéssel várjuk a folytatást!” 

 
Bagossy László főszerkesztő, Encyclopaedia Hungarica — Calgary, Kanada 

(1992. szeptember 4.): 
„Köszönöm a SZÉKELY ÚTKERESŐ 5-6. összevont számát. Magam mel-

lett tartom, néha ha van rá kis időm, akkor beleolvasgatok. De nagyon köszö-
nöm az Erdélyi Gondolat Kiadó első kiadványát, Lőrincz György írását az öre-
gekről. Kis könyv, az élet nagy sorsfordulóiról. Megtartom magamnál, amíg élek, 
mert nagyon közel áll hozzám.” 

 
Barabás István újságíró, szerkesztő, rádiómunkatárs — Bukarest (1992. október 11.): 
„A küldött Székely Útkeresőt megomagiáltam A Hétben, a Médiában és 1 pél-

dányt odaadtam Labancz Fridának, hogy a rádióban is legyen popularizálva. (…) 
És ha már munkatársnak fogadtál, engedj meg egy kevés véleményt: Székely 

Útkeresőben elég bizarrnak hat Cseres* Bácskai Útkeresője, és minek kell a vívó 
székelyeknek, ha annyi érdekes, fontos önismereti témával vagyunk nekik adó-
sak? Látom Brâncuşi is székely lett, Kárpátalja is. Ha így akarjátok folytatni, ve-
gyétek le a Székely jelzőt, maradjon csak Útkereső, akkor nincs semmi obligó. 
Különben én sem vagyok székely. 

A lap jó, ez a fontos; sok sikert.” 
 
Surányi Béla osztályvezető, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára — 

Debrecen (1992. december 11.): 
„Küldeményeteket annak rendje-módja szerint megkaptuk. Nagyon szépen kö-

szönjük a kedvességet, hogy figyeltek — bajaitok közepette is — a Kárpát-medence 
beljebb lévő fertályára is. Ezt nem az illendőség mondatja velem, hanem a lelki együvé 
tartozás őszinte öröme. (…) Ezúton is szeretnék gratulálni a kiadó frappáns nevéért. 
Munkátokhoz sok sikert kívánunk, s nem lankadó munkálkodást.” 

 
Hála József néprajzkutató — Budapest (1993. február 13.): 
„Kedves Sándor! (…) A Tőled kapott Útkeresőket átadtam dr. Cserbák András-

nak, a Néprajzi Múzeum könyvtárvezetőjének (1055 Bp. Kossuth tér 12.), aki azo-
kat köszönettel vette és várja a többi számot is. Liszka Józsefnek is továbbítottam a 
lapot egy levél kíséretében, amelyben kértem Őt, hogy írjon Neked. 

Jó egészséget, további eredményes munkát kívánva, barátsággal üdvözöllek és 
érdeklődéssel várom lapod következő számait.” 

 
__________ 
*Cseres Tibor 
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Balogh Edgár közíró — Kolozsvár (1991. október 20.): 
„A Székely Útkeresőt örömmel olvasom.” 
 
Mezővári László könyvtárvezető, Magyar Írószövetség Könyvtára — Budapest 

(1994. január 24.): 
„Őszinte örömmel és hálás köszönettel nyugtázzuk az Írószövetség könyvtárának 

küldött könyveket és folyóiratokat. Ezeket máris felvettük a könyvtár állo-
mányába. Ami a jövőbeni kapcsolatokat illeti, javasoljuk, hogy a szerkesztőség 
tagjai a magyarországi látogatások alkalmával keressék fel könyvtárunkat is.” 

 
Veress Dániel irodalomtörténész — Sepsiszentgyörgy (1994. augusztus 17.): 
„Köszönöm a tiszteletpéldányként küldött Székely Útkereső Antológiát. Szép 

és hasznos vállalkozás, miként kiadói és lapszerkesztői tevékenységetek is.” 
 
Veress Dániel irodalomtörténész — Sepsiszentgyörgy (1994. augusztus 25.): 
„Kedves Barátom! Küldeményed megkaptam. Köszönöm a gyors és meggyő-

ző választ. Szemnek kedves, tartalmilag hasznos kiadványaitokat, melyeket ter-
mészetesen el fogok olvasni, valamint a küldött hat darab Székely Útkereső-t át-
böngészés után eljuttatom néhány érdeklődő külföldi barátomnak, hadd figyelje-
nek jobban fel szerintem nem pusztán nemes, de alighanem hősies vállalkozá-
sotokra.” 

 
Veress Dániel irodalomtörténész — Sepsiszentgyörgy (1995. január 19.): 
„Végezetül ne feledjem, hogy mindazok, akik kézbe vették nálam a Székely 

Útkeresőt, dicsérték alaptendenciáját, nemkülönben pl. a Misztótfalusi elemzés 
tördelését. A lap szemnek is készül.” 

 
Csurka István író, szerkesztő — Budapest (1995. május 5.): 
„Tisztelt Igazgató úr! Nagy örömünkre szolgált, hogy a Magyar Nagykövetség 

útján megküldték könyveiket és folyóiratukat. A műveket elolvassuk és folyama-
tosan szemlézni fogjuk valamennyi havi folyóiratunkban, a mellékelt Magyar Fó-
rumban. Hetilapunk számait is elküldjük minden héten.” 

 
Benkő András zenetörténész — Kolozsvár (1999. január 8.): 
„Gratulálok eddigi munkálkodásához és további szép sikereket kívánok az új 

esztendőben!” 
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JEGYZETEK 
 
A „kopjafás” Kisgyörgy írás — a Székely Útkereső Kiadványok sorozat tervbe 

vett kiadványa. Szerzője Kisgyörgy Imre. 
A Hét — Bukarestben megjelenő társadalmi, művelődési, tudományos és 

környezetvédelmi hetilap. 
Ábrahám János (Aranyosrákos, 1931. január 17. — Budapest, 1996. május 22.) 

— író. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Alabán Ferenc — a szlovákiai Nyitrai Egyetem Humán Tudományok Kara 

Hungarisztikai Tanszékének tanára. 
Alföld — Debrecenben megjelenő irodalmi, művelődési és kritikai folyóirat. 
Ambrus Zoltán — a békéscsabai Megyei Könyvtár igazgatója. 
Angi István (1933. október 16. —) — zeneakadémiai professzor, esztéta. 
Apáthy Géza (Brassó, 1943. augusztus 17. — Brassó, 1976. október 16.) — 

költő, újságíró, műfordító. 
Apáti Irén — Apáthy Géza költő húga. 
Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. — Budapest, 1882. október 22.) 

— költő, műfordító, szerkesztő. 
B. Kis Béla — a budapesti székhelyű Erdélyi Magyarok Egyesületének elnöke. 
Bagossy László — az Encyclopaedia Hungarica című lexikon főszerkesztője. 
Bakay Kornél (1940. május 27. —) — régész, tanár, múzeumigazgató. A Székely 

Útkereső külső munkatársa. 
Bakk Elekné, Takács Sára (Székkutas, 1922. január 31. — Székelyudvarhely, 

2010. június 21.) — orvos. 
Balázs Géza (1959. október 31. —) — nyelvész, folklorista. A Székely Útkereső 

külső munkatársa. 
Balázsi Dénes (1936. december 12. —) — tanár, néprajzi gyűjtő, népművelő. 

1990—1995 között a Székely Útkereső szerkesztője. 
Bálint László — plébános Székelyszentléleken (Hargita megye). A Székely Útke-

reső külső munkatársa. 
Balla István (1953. november 27. —) — újságíró, lapkiadó. 
Balla László (1927. július 23. —) — író, költő. 
Balla Tamás — a Székely Útkereső magyardécsei (Beszterce-Naszód megye) ol-

vasója. 
Balla Zsófia (1949. január 15. —) — költő, műfordító. 
Balogh Edgár (Temesvár, 1906. szeptember 7. — Kolozsvár, 1996. június 19.) 

— közíró, szerkesztő. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Balogh Zoltán Mihály — a Székely Útkereső San Antonio-i (AEÁ) olvasója. 
Bán Péter (Székelymuzsna, 1946. július 14. — Székelymuzsna, 2006. július 27.) 

— tanár, műfordító. 
Bánhegyi Gyuláné — a budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója. 
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Barabás István (1939. február 26. —) — újságíró, szerkesztő, rádiómunkatárs. 
A Székely Útkereső külső munkatársa. 

Barabás Jenő (1916 —) — a történelemtudomány doktora, nyugdíjazásáig az 
ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszékének vezetője. 

Barabás László (1947 —) — néprajzkutató, főiskolai tanár. A Székely Útkereső 
külső munkatársa. 

Beke Sándor (1961. október 3. —) — költő, szerkesztő, műfordító, lap- és 
könyvkiadó, a Székely Útkereső és az Erdélyi Toll című folyóiratok alapító-főszer-
kesztője, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó alapítója és igazgatója. 

Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30. — Kisbacon, 1829. augusztus 
17.) — író, újságíró, lapszerkesztő. 

Benkő András (Fejérd, 1923. január 21. — Kolozsvár, 2001. április 2.) — zene-
történész, egyetemi tanár. A Székely Útkereső külső munkatársa. 

Bereményi András — a magyarországi Bereményi Könyvkiadó ügyvezető igaz-
gatója. 

Biczák Péter — a szentendrei Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatója. 

Bihari Napló — Bihar megyei napilap. Megjelenik Nagyváradon. 
Bíró László Péter (1955 —) — író. 
Brassói Lapok — Brassóban megjelenő hetilap. 
Brauch Magda (1937 —) — főiskolai tanár, nyelvész, író. Az Erdélyi Gondolat 

Könyvkiadó és az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat szerkesztője. 
Cimbora — a romániai magyar diákok havilapja. 
Családi Tükör — romániai magyar nők lapja. Megjelent havonta Kolozsváron. 
Cseh Károly (Borsodgeszt, 1952. december 6. — Mezőkövesd, 2013. január 

10.) — költő, műfordító. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Cseke Gábor (1941. július 29. —) — író, költő, szerkesztő. A Székely Útkereső 

külső munkatársa. 
Cseke Péter (1945. január 30. —) — író, újságíró, szociográfus, egyetemi tanár. 

A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Cserne Sz. Edit — a torontói Magyar Emberi Jogok Fóruma (Kanada) képvise-

lője. 
Csihák György — a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke. 
Csire Gabriella (1938. április 21. —) — újságíró, szerkesztő, ifjúsági író, a ro-

mániai magyar gyermekirodalom kutatója. A Székely Útkereső külső munkatársa, 
majd 1994-től 1999-ig szerkesztője. 

Csomortáni Magdolna (1960. október 9. —) — filológus, egyetemi adjunktus. 
1990—1992 között a Székely Útkereső szerkesztője. 

Csurka István (1934. március 27. —) — író. 
Dacia — Dacia Könyvkiadó. 
Dacia Kiadó — 1970-ben Kolozsváron létesült, román, magyar és német nyel-

vű könyveket megjelentető kiadó. 
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Dánielisz Endre (1925. április 6. —) — irodalom- és helytörténész. A Székely 
Útkereső külső munkatársa. 

Deme János (Ördöngösfüzes, 1928. március 28. — Temesvár, 1994. február 
25.) — újságíró. A Székely Útkereső külső munkatársa. 

Domokos Géza (Brassó, 1928. május 18. — Marosvásárhely, 2007. június 27.) 
— író, szerkesztő. 

Domonkos János — Budapesten élő sajtómunkatárs. A Székely Útkereső külső 
munkatársa. 

Egyed Ákos (1929. november 25. —) — történész, tudományos kutató, a 
MTA külső tagja, a debreceni KLTE díszdoktora, a Magyar Történészek Világ-
szövetségének tagja. A Székely Útkereső külső munkatársa. 

Elek Apó Cimborája — a Cimbora című gyermeklap első antológiája (Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994). Válogatás a Cimbora 1922–29-es 
évfolyamaiból. Válogatta, utószóval és jegyzetekkel ellátta Csire Gabriella. 

Elek György (1958. október 11. —) — író. 
Élet és Irodalom — Budapesten megjelenő magyar irodalmi-közéleti hetilap. 
Életünk — az európai magyar katolikusok lapja. Megjelenik 1969-től Mün-

chenben. 
Éltes Enikő (1968 —) — költő, író, újságíró, rádiómunkatárs, tanár. A Székely 

Útkereső külső munkatársa. 
Eminescu — Mihai Eminescu. 
Eminescu, Mihai (Botoşani, 1850. január 15. — Bukarest, 1889. június 15.) — 

román költő. 
Encyclopaedia Hungarica — Kanadában, Calgaryban öt kötetben megjelent, ma-

gyar vonatkozású ismeretek enciklopédiája. 
Erdélyi Etelka — tanító a Bihar megyei Szentjobbon. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székelyudvarhelyen Beke Sándor által 1991-ben 

alapított könyvkiadó. 2010-ben jelenteti meg 250. könyvét. 
Erdélyi Helikon — 1928 és 1944 között Kolozsváron megjelenő szépirodalmi 

és kritikai folyóirat. 
Erdélyi Magyarság — Magyarországon megjelenő független szemle: a határokon 

túli magyarok fóruma. 
Erdélyi Napló — 1991-ben Nagyváradon alapított független politikai napilap, 

majd hetilap. 
Erdélyi Pegazus Könyvkiadó — 2002-ben Beke Sándor által Székelyudvarhelyen 

alapított könyvkiadó. 
Erdélyi Toll — 2009-ben Beke Sándor által alapított irodalmi és művelődési fo-

lyóirat. Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen. 
Escher Ilona — a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója. 
Európai Idő — Sepsiszentgyörgyön megjelenő független lap. 
Évkönyv — A szerkesztőségnek eredetileg szándékában volt minden év végén 

megjelentetni a Székely Útkereső Évkönyvet, ezt azonban a nehéz anyagi helyzet 
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nem tette lehetővé. A gyűjteményes kötet — a Magyar Művelődési és Közokta-
tási Minisztérium támogatásával — Székely Útkereső Antológia címmel látott napvi-
lágot az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában 1994-ben. 

Fábián Imre (Nagyszalonta, 1945. július 2. — Nagyvárad, 2006. április 15.) — költő, 
szerkesztő, könyvkiadó, néprajzi gyűjtő. A Székely Útkereső külső munkatársa. 

Fatér Bernadett — a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárosa. 
Féja Géza (Szentjánospuszta, 1900. december 19. — Budapest, 1978. 

augusztus 14.) — író, újságíró, szerkesztő. 
Fekete János (1939 —) — Székelykeresztúron (Hargita megye) élő tanár, saj-

tómunkatárs. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Ferenczi Géza (Kolozsvár, 1924. június 22. — Székelyudvarhely, 2007. február 14.) 

— régész, könyvtáros, a Székely Útkereső külső munkatársa, Ferenczi István öccse. 
Ferenczi István (Kolozsvár, 1921. április 15. — Kolozsvár, 2000. május 8.) — 

régész, történész, a Székely Útkereső külső munkatársa, Ferenczi Géza bátyja. 
Fodor Sándor (Csíksomlyó, 1927. december 7. — Kolozsvár, 2012. március 

28.) — író, műfordító. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Forrás Lászlóné — a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtu-

dományi Kar Könyvtárának könyvtárosa. 
Forró Miklós (1946 —) — közíró. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Földesi József (Nyíregyháza, 1932. december 14.—) — újságíró. 
Frey Gyula — a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi 

Könyvtárának könyvtárosa. 
Fülöp Lajos (1948 —) — tanár, muzeológus Székelykeresztúron (Hargita me-

gye). A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Füzetek — Székely Útkereső Füzetek. 
G. Pataky András — a Székely Útkereső aradi (Arad megye) olvasója. 
Gábor Dénes (1936. március 17. —) — közíró, könyvtáros, bibliográfus, szer-

kesztő. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Gagyi József (1953. április 1. —) — költő, társadalomkutató. 
Galambos F. Iréneusz — Galambos Ferenc Iréneusz. 
Galambos Ferenc (Iréneusz) — alsóőri (Ausztria) bencés szerzetes, az Őrvidéki 

Magyar Intézet megalapítója, az Őrség című lap szerkesztője. 
Gálfalvi Sándor — pedagógiai szakíró, tanár Székelykeresztúron (Hargita me-

gye). A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Gergely Róza (? — Marosvásárhely, 2002 körül) — magyartanár Marosvásárhe-

lyen. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Gittai István (1946 —) — költő, író, publicista. 
Gomba Szabolcsné — a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi 

és Nemzeti Könyvtár főigazgatója. 
Gyárfás Endre (1936. május 6. —) — író, költő. A Székely Útkereső külső mun-

katársa. 
Gyöngyössy János (1955. december 27. —) — a székelyföldi templomerődök kutatója. 
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H. Szabó Gyula (1951. január 17. —) — szerkesztő, könyvkiadó. 
Hajdu Gábor (1935. szeptember 5. —) — író, szociográfus. A Székely Útkereső 

külső munkatársa. 
Hála József (1949. november 23. —) — néprajzkutató, muzeológus. 
Hargita Népe — 1989. december 23. után Csíkszeredában megjelenő független napilap. 
Hazanéző — évente kétszer megjelenő korondi (Hargita megye) folyóirat. 
Helikon — Kolozsváron megjelenő szépirodalmi hetilap. 
Herédi Gusztáv (Kolozsvár, 1925. május 14. — 1997) — közíró, szerkesztő, publicista. 
Hídfő — Székelyudvarhelyen 1990-ben havonként 1-2 alkalommal megjelent 

művelődési és közéleti lap. 
Honismeret — a Honismereti Szövetség folyóirata. Megjelenik Budapesten. 
Hoóz Istvánné — a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtárának 

folyóirat csoportvezetője. 
Horpácsi Sándor (Diósgyőr, 1939 — Miskolc, 1997. április 11.) — tanár, újság-

író, kritikus. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Horváth Alpár (1956. március 2. —) — költő, újságíró, szerkesztő. 
Hubbes Éva (1935 —) — könyvtáros, muzeológus, tanár Székelyudvarhelyen. 

A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Ifj. Kós Károly (Sztána, 1919. augusztus 31. — Kolozsvár, 1996. február 27.) — 

néprajzkutató, Kós Károly (1883–1977) építész, író, grafikus fia. 
Illyés Erzsébet — a Székely Útkereső székelyudvarhelyi olvasója. 
Imreh István (Sepsiszentkirály, 1919. szeptember 12. — 2003. január 31.) — 

egyetemi tanár, történész, tudományos kutató, az MTA külső tagja. A Székely 
Útkereső külső munkatársa. 

István Lajos (1920. október 27. — 2011) — keramikus, népi író, néprajzi gyűjtő. 
Jakobovits Márta (1944. szeptember 22. —) — képzőművész, keramikus. 
Jakobovits Miklós (Kolozsvár, 1936. augusztus 9. — Nagyvárad, 2012. decem-

ber 16.) — képzőművész. 
Jancsik Pál (1936. november 12. —) — költő, műfordító, szerkesztő. A Székely 

Útkereső külső munkatársa. 
Jánosi Judit — a Székely Útkereső tusnádfürdői (Hargita megye) terjesztője. 
Jánosy Erzsébet — Kolozsváron élő rejtvénykészítő. 
Juhász Jenő — a budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatója. 
Kardalus János (Bögöz, 1935. szeptember 20. — 2006) — tanár, néprajzkutató. 

A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Katona József (Kecskemét, 1791 — Kecskemét, 1830) — drámaíró, költő. 
Kelemen Katalin (1962. február 15. —) — tanár, bibliográfus, könyvtáros. 

1991—1992 között a Székely Útkereső szerkesztője. 
Kelemen Kati — Kelemen Katalin. 
Kelet Népe — 1935 és 1942 között megjelenő szépirodalmi, társadalom-

tudományi és kritikai folyóirat. 
Kelet-Nyugat — Nagyváradon megjelenő irodalmi-művészeti-közéleti hetilap. 
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Keresztény Szó — a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye hetilapja. 
Komoróczy György (1942. február 10. —) — újságíró, szerkesztő, nyelvművelő. 

A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Kónya Ádám (Brassó, 1935. február 10. — Sepsiszentgyörgy, 2008. november 

25.) — tanár, helytörténész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. 
Kortárs — Budapesten havonta megjelenő irodalmi és kritikai folyóirat. 
Korunk — Kolozsváron megjelenő havi folyóirat. 
Kós Károly (1883. december 16. — Kolozsvár, 1977. augusztus 25.) — építész, 

író, grafikus, szerkesztő. Ifj. Kós Károly néprajzkutató apja. 
Kossuth Lajos TE — Kossuth Lajos Tudományegyetem. 
Kovács András Ferenc (1959. július 17. —) — költő, szerkesztő. A Székely Útke-

reső külső munkatársa. 
Kovács J. Béla — a magyarországi Bereményi Könyvkiadó főszerkesztője. 
Kovács Magda — Kovácsné József Magda. 
Kovács Sándor — a levél írása idején katolikus főesperes Székelyudvarhelyen. A 

Székely Útkereső külső munkatársa. 
Kovács Tiborné — a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Köz-

ponti Könyvtárának igazgatója. 
Kovácsné József Magda (1942. július 1. —) — nyelvész, újságíró, szerkesztő. A 

Családi Tükör főszerkesztője. 
Kozma Mária (1948. augusztus 18. —) — író, szerkesztő. 1990–1999 között a 

Székely Útkereső szerkesztője. A jelzett időben a csíkszeredai Megyei Könyvtár 
igazgatója volt. 

Köbölkút — község az akkori Csehszlovákiában, jelenleg Szlovákiában (szlová-
kul Gbelce). 

Könczey Margit — a Székely Útkereső kovásznai (Kovászna megye) terjesztője. 
Könyvpiac — Budapesten megjelenő folyóirat. 
Kriterion Könyvkiadó — a Romániában élő kisebbségek nyelvén szépirodalmi és 

tudományos munkákat megjelentető kiadó.  
Kriza János Etnográfiai és Népköltészeti Társaság — Kriza János Néprajzi Társaság. 
Kulcsár György — Kolozsváron élő közíró. 
Kuszálik Péter (1949. március 4. —) — szerkesztő, sajtó-bibliográfus, publicista. 
Labancz Frida (1935. augusztus 18. —) — újságíró, rádió- és tévészerkesztő. 
László János — a Maros megyei Havadon élő magyar szakos tanár. 
László László (1958 —) — Zilahon élő tanár, történész, tankönyvíró, sajtó-

munkatárs. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Látó — Marosvásárhelyen megjelenő szépirodalmi folyóirat. 
Látóhatár — 1950 és 1989 között megjelent, a nyugati magyarság egyik leg-

színvonalasabb folyóirata.  
Lázárné Szathmáry Éva — a Székely Útkereső aranyosgyéresi (Kolozs megye) olvasója. 
Lendvay Éva (1935. április 24. —) — költő, műfordító, szerkesztő; Szemlér 

Ferenc író és költő lánya. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
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Liszka József (1956. április 6. —) — néprajzkutató. A Székely Útkereső külső 
munkatársa. 

Liszt Ferenc (Doborján, 1811. október 22. — Bayreuth, 1886. július 31.) — 
zeneszerző, zongoraművész. 

Lőrincz György (1946. április 24. —) — író. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Lőrincz József (1947 —) — tanár, költő, közíró. A Székely Útkereső szerkesztője, 

majd külső munkatársa. 
MADISZ — Magyar Diákszövetség. 
Magvető rovat — a Székely Útkereső szépirodalmi rovata.  
Magyar Fórum — Budapesten megjelenő irodalmi, társadalmi, kulturális és po-

litikai folyóirat. 
Magyar Szó — Romániai Magyar Szó. 
Magyari Lajos (1942. október 26. —) — költő, újságíró, műfordító. 
Maija Peltola-Tikka — Pori Városának Könyvtára — Satakunta Vidékének 

Könyvtára (Finnország) könyvtárosa. 
Marton Lili (Budapest, 1914. december 12. — Kolozsvár, 2000. március 27.) 

— ifjúsági író, színműíró, újságíró, műfordító. A Székely Útkereső külső munka-
társa. 

Méder Ilona (Kolozsvár, 1903 — Kolozsvár, 1988) — festő. 
Mészely József (1956. március 1. —) — tanító, költő, lapszerkesztő. A Székely 

Útkereső külső munkatársa. 
Mezővári László — a budapesti Magyar Írószövetség Könyvtára könyvtárveze-

tője. 
Molnár Jánosné — a Székely Útkereső marosvásárhelyi olvasója. 
Monostori Imre — a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár igazgatója. 
Murádin László (1930. november 29. —) — nyelvész, nyelvjáráskutató. 
Művelődés — 1990. januárig Bukarestben, 1991. január óta Kolozsváron ha-

vonta megjelenő közművelődési folyóirat. 
Nagy Gáspár (Bérbaltavár, 1949. május 4. — Budapest, 2007. január 3.) — köl-

tő, prózaíró, szerkesztő. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Nagy Irén (1953. május 1. —) — költő, író. A Székely Útkereső külső munka-

társa. 
Nagy József (Magyarhermány, 1926 — ?) — népi költő. 
Nagy Olga (Nagyernye, 1921. január 2. — Sepsiszentgyörgy, 2006. november 

2.) — író, erdélyi néprajzkutató. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Napsugár — Kolozsváron havonként megjelenő gyermekirodalmi lap. 
Nyugat — 1908 és 1941 között Budapesten megjelent irodalmi folyóirat. 
Orosz Bertalanné — az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár igazgatója. 
Ördög Béla — Ördög I. Béla (1954. jún. 27. —) — közgazdász, újságíró, szerkesztő. 
Őrség — a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület értesítője. 
P. Buzogány Árpád (1965 —) — tanár, költő, író, műfordító, publicista, műve-

lődésszervező. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
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Pakó Oszkár — erdélyi lap- és könyvterjesztő. 
Páll Szilárd (1959. május 21. —) — író. 1992–1993 között a Székely Útkereső 

szerkesztője. 
Pápayné Kemenczey Judit — a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár meg-

bízott igazgatója. 
Papp Attila (Berettyókirályi, 1944. február 24. — 2002. november) — költő, 

néprajzkutató. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Paraté Mihály — a Székely Útkereső baróti (Kovászna megye) olvasója. 
Pataki István (1953 —) — költő. 
Penckófer János (Nagyszőlős, 1959 —) — költő, író. A Székely Útkereső külső 

munkatársa. 
Ráduly János (Korond, 1937. október 27. —) — tanár, folklorista, költő, mű-

fordító, rovásíráskutató, a Székely Útkereső külső munkatársa, 1993–1996 között a 
folyóirat szerkesztője. 

Ramháb Mária — a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója. 
Reijo Eerikäinen — a Székely Útkereső toijalai (Finnország) olvasója. 
Remák Béla (1940. június 29. —) — néprajzkutató, a Szepsi Néprajzi Múzeum 

megalkotója, főgondnoka. 
Reményik — Reményik Sándor. 
Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. — Kolozsvár, 1941. október 

24.) — költő. 
Ring — 1989–1993 között Budapesten megjelent szabadelvű hetilap. 
Romániai Magyar Szó — 1989–2005 között Bukarestben megjelent országos 

napilap. 
Róth András Lajos (1953. június 21. —) — könyvtáros, muzeológus, sajtó-

munkatárs. 1990–1999 között a Székely Útkereső szerkesztője. 
Sárközi Zsuzsánna — a Székely Útkereső szentegyházi (Hargita megye) terjesztője. 
Secolul 20 — a Romániai Írószövetség által kiadott román nyelvű világirodalmi 

folyóirat. 
Sinay Jenő — a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár igazgatója. 
Surányi Béla — a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár osztályvezetője. 
Surján Miklós — a pécsi Baranya Megyei Könyvtár igazgatója. 
Sütő András (Pusztakamarás, 1927. június. 17. — Budapest, 2006. szeptember 

30.) — Kossuth-díjas író. 
Sz. Útkereső — Székely Útkereső. 
Szabó András (Bita, 1871. július 21. — Székelyudvarhely, 1957. május 1.) — 

klasszika-filológus, fordító. 
Szabó Barna (1944 —) — Székelyudvarhelyen élő magyartanár, költő, publi-

cista. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Szabó Ernőné — a salgótarjáni Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár megbí-

zott igazgatója. 
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Szabó Gizella — a Székely Útkereső szovátai (Maros megye) terjesztője.  
Szabó Sámuel (Brassó, 1908. március 8. — 1993. szeptember 19.) — közíró. 
Szabó Sándor — a Székely Útkereső budapesti olvasója. 
Szabó T. Attila (1941 —) — biológus, tanszékvezető, főiskolai docens, az 

MTA Botanikai Bizottságának elnöke, Szabó T. Attila nyelvtörténész, egyetemi 
tanár fia. 

Szalontai Lapok — 1990. február 23. és 1990. május 31. között Nagyszalontán 
megjelent lap. 

Szász István — református lelkész, a Székely Útkereső nagybányai (Máramaros 
megye) terjesztője. 

Szász Róbert — a Székely Útkereső kézdivásárhelyi olvasója. 
Székely Útkereső — Székelyföld első — 1989 után napvilágot látott — irodalmi 

és művelődési folyóirata; 1990 áprilisa és 1999 decembere között jelent meg 
Székelyudvarhelyen. 

Székely Útkereső Antológia — a Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat 
antológiája. Összeállította Beke Sándor, az előszót írta Kozma Mária (Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1994).  

Székely Útkereső Füzetek — a romániai magyar sajtóban Székely Útkereső Füzetek 
néven meghirdetett kiadó, mely 1991-től, az első kötet megjelentetésétől (Vass 
László Levente: Egyedül az éjszakában. Hátrahagyott versek. Székelyudvarhely, 
1991) Székely Útkereső Kiadványok névvel jelenteti meg kiadványait. 

Székely Útkereső Kiadványok — 1999-ig a Székely Útkereső irodalmi és művelő-
dési folyóirat kiadványsorozata. 1999 után a folyóirat jogutódjaként megjelenő 
ismeretterjesztő kiadványsorozat. 

Székelykapu Könyvkiadó — 2002-ben Beke Sándor által Székelyudvarhelyen 
alapított könyvkiadó. 

Székelykeresztúr környéki lakodalmi népköltészet — a Székely Útkereső Kiad-
ványok sorozatban előkészületben levő kiadvány. Szerzője Gálfalvi Gábor. 

Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely, 1906. április 3. — Bukarest, 1978. január 9.) 
— költő, író, műfordító, Lendvay Éva apja. 

Szentjobb — falu Bihar megyében. 
Szenyei Sándor (Torda, 1934. május 20. — Brassó, 1993. február 19.) — író, új-

ságíró, szerkesztő. 
Szepsi — város Csehszlovákiában, jelenleg Szlovákiában (szlovákul Moldava 

nad Bodvou, németül Moldau). 
Szita Ferenc — a kaposvári Somogy Megyei Könyvtár igazgatója. 
Szombati István (1943 —) — író. 
Szórádi Zoltánné — a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Központi 

Könyvtárának könyvtárosa. 
Szőcs István (1928. augusztus 2. —) — kritikus, szerkesztő, író. 
Szőcs Jancsi — Szőcs János. 
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Szőcs János (1937. január 2. —) — tanár, muzeológus. A Székely Útkereső külső 
munkatársa. 

Sz-udvarhely — Székelyudvarhely. 
SzUF — Székely Útkereső Füzetek. 
Szűcs László (1965 —) — költő, szerkesztő, publicista. 
Talán János — a Székely Útkereső szilágysomlyói (Szilágy megye) terjesztője. 
Tankó Gyula (1939. február 1. —) — tanár, néprajzkutató. A Székely Útkereső 

külső munkatársa. 
Tiszatáj — 1947-től Szegeden megjelenő irodalmi, művészet, társadalmi és tu-

dományos folyóirat. 
Tódor Domokos — Miklósfalván (Hargita megye) született fiatal költő. Az 

1980-as években hunyt el. 
Tóth István (Tenkegörbed, 1923. október 25. — Marosvásárhely, 2001. szep-

tember 16.) — költő, műfordító. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Tőkés István (1916 —) — teológiai professzor, az erdélyi és az európai protes-

táns teológia kiemelkedő alakja. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Török László (Lövéte, 1929. február 7. — Marosvásárhely, 1997) — újságíró, 

filmkritikus. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Tőzsér József (Gyergyóalfalu, 1945. január 19. — Csíkszereda, 2013. október 7.) 

— lap- és könyvterjesztő, könyvkiadó. Kozma Mária író, szerkesztő férje. 
Tündérország — Beke Sándor által a Székely Útkereső mellékleteként tervezett 

gyermeklap. A kiadvány nem látott napvilágot. 
Ugron Levente — Brassóban élő magyar szakos tanár. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
Utunk — a Romániai Magyar Írószövetség 1946 és 1989 között Kolozsváron 

megjelenő lapja. 
Útkereső — Székely Útkereső. 
Vass László Levente (Székelyudvarhely, 1955. július 5. — Homoródalmás, 

1979. április 23.) — költő. 
Vekerdi József (1927. augusztus 7. —) — nyelvész, a budapesti Országos Szé-

chényi Könyvtár osztályvezetője. 
Veress Dániel (Sepsiszentgyörgy, 1929. június 1. — Sepsiszentgyörgy, 2002. 

március 29.) — író, irodalomtörténész, szerkesztő. A Székely Útkereső külső 
munkatársa. 

Veress Gábor — dicsőszentmártoni (Maros megye) lelkipásztor. A Székely Út-
kereső terjesztője. 

Veress Károly — A Székely Útkereső dicsőszentmártoni (Maros megye) lapterjesztője. 
Vigyázó — Magyarországon negyedévenként megjelenő romániai magyar lap-

szemle. 
Vofkori György (1938. január 20. —) — tanár, író. A Székely Útkereső külső 

munkatársa. 
Vofkori László (Brassó, 1944. március 3. — Székelyudvarhely, 2008. március 

18.) — tanár, földrajzi szakíró. A Székely Útkereső külső munkatársa. 
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Zoltán Aladár (Homoródszentmárton, 1929. május 31. — Marosvásárhely, 
1978. július 1.) — zeneszerző, a marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója, 
a Romániai Zeneszerzők Szövetségének alelnöke). 

Zsigmond Győző (1959. április 20. —) — néprajzkutató, nyelvész, író, tanár. A 
Székely Útkereső külső munkatársa. 

Zsigmond László — a Székely Útkereső málnásfürdői (Hargita megye) olvasója. 
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Irodalom 
 

Az élőszó dicsérete. Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain. Válogatta, 
szerkesztette, a kötetben szereplő írások jegyzékét, a könyvészetet és a Székely Útkereső repertó-
riumát összeállította Beke Sándor. A bevezető tanulmányt írta P. Buzogány Árpád. Székely Út-
kereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 

Becsüld a népet! A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat gyermekirodalmi 
antológiája. Válogatás a folyóirat 1990–1999-es évfolyamaiból. Válogatta, összeállította 
és az előszót írta Brauch Magda. Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 

BEKE Sándor: 
Székely Útkereső — szellemi műhely a XX. század végén Erdélyben. Főszerkesztői vallomás 

a folyóirat megszületéséről és életéről. Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007. 

BEKE Sándor (közzéteszi): 
A Székely Útkereső levelesládája 1990–2000. Közzéteszi, az előszót és a jegyzeteket írta, 

a levelek mutatóit összeállította Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2010. 

BEKE Sándor — BRAUCH Magda: 
Székely Útkereső (1990–1999). Laptörténet és sajtóvisszhang. Székely Útkereső Kiad-

ványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 
BEKE Sándor — RÁDULY János: 
Szépirodalom, néprajz, rovásírás. Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkás-

ságukról. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 
Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2000. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Scripta Kiadó közös kiadványa, Nagyvárad, 2000. 
Erdélyi Magyar Ki Kicsoda 2010. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a BMC 

Kiadó közös kiadványa, Nagyvárad, 2010. 
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I. kötet. A—K. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. 
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? II. kötet. L—Z. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997. 
Kortárs Magyar Írók Kislexikona. 1959–1988. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
KUSZÁLIK Péter: 
Erdélyi hírlapok és folyóiratok. 1940–1989. Teleki László Alapítvány — Közép-Európa 

Intézet, Budapest, 1996. 
KUSZÁLIK Péter: 
A romániai magyar sajtó 1989 után. Teleki László Alapítvány — Erdélyi Múzeum-

Egyesület, Budapest — Kolozsvár, 2001. 
Magyar, székely és csángó örökség. A Székely Útkereső Kiadványok Antológiája (1991–2006). Ösz-

szeállította, szerkesztette, az előhangot és az útmutatót írta, a sajtóvisszhang szemelvényeit válogat-
ta Beke Sándor. Az antológiáról és a sajtóvisszhangról szóló tanulmányt írta dr. Brauch Magda. 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. A—F. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. II. G—Ke. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1991. 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. III. Kh—M. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994. 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. IV. N—R. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest—Kolozsvár, 2002. 
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Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 
Scripta Kiadó közös kiadványa, Nagyvárad, 1997. 

Székely Útkereső Antológia 1990–1999. Válogatás a Székely Útkereső 1990–1999-es év-
folyamaiból. Válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta Brauch Magda. Székely 
Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 

Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat 1990–1999. I-X. évfolyam. (1-53. szám). 
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