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AZ ERDÉLYI TOLL SAJTÓVISSZHANGJA 
(2009-től 2013. december 31-ig) 

 
2009 

 

Erdélyi Toll — Irodalmi és művelődési folyóirat (Recenzió) — Besztercei Híradó, 
2009. X-XI. szám 

Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Erdélyi Toll — Irodalmi 
és művelődési folyóirat) — Besztercei Híradó, 2009. X-XI. szám 

Erdélyi Toll (Recenzió) — Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Erdélyi Toll) — 

Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám 
 

 
 

Besztercei Híradó, 2009. X-XI. 
 
Új sajtókiadvány (Recenzió) — Heti Új Szó, 2009. október 23. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Új sajtókiadvány) — 

Heti Új Szó, 2009. október 23. 
Erdélyi Toll (Hír) — Vásárhelyi Hírlap, 2009. október 26. 
Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat (Recenzió) — Bányavidéki Új Szó, 

2009. október 30. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Erdélyi Toll. Irodalmi és 

művelődési folyóirat) — Bányavidéki Új Szó, 2009. október 30. 



12 Műhely 

Zsidó Ferenc: Erdélyi Toll (Recenzió) — Polgári Élet, 2009. október 30.—
november 5., 43. szám 

Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Zsidó Ferenc: Erdélyi 
Toll) — Polgári Élet, 2009. október 30.—november 5., 43. szám 

Váry O. Péter: Megjelent. Erdélyi Toll (Recenzió) — Háromszék, 2009. október 31. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a fejléce (Fotó. In: Váry O. Péter: Megjelent. 

Erdélyi Toll) — Háromszék, 2009. október 31. 
Varga László: Új irodalmi és művelődési folyóirat indult Székelyudvarhelyen. Klasszikus 

értékekre alapoznak (Recenzió) — Krónika, 2009. november 5. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Részlet — Fotó. In: Varga 

László: Új irodalmi és művelődési folyóirat indult Székelyudvarhelyen. Klasszikus értékekre 
alapoznak) — Krónika, 2009. november 5. 

K. M. [Kovrig Magdolna]: Új folyóirat — Erdélyi Toll (Recenzió) — Erdő-
szentgyörgyi Figyelő, 2009. november—december, 84-85. szám 

Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: K. M. [Kovrig Mag-
dolna]: Új folyóirat — Erdélyi Toll) — Erdőszentgyörgyi Figyelő, 2009. november-
december, 84-85. szám 

Új irodalmi és művelődési folyóirat. Erdélyi Toll című új irodalmi és művelődési folyóirattal 
lepi meg olvasóközönségét a székelyudvarhelyi székhelyű Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvki-
adó (Recenzió) — Népújság, 2009. november 11. 

(Kiss) [Kiss Károly]: Új magyar irodalmi és művelődési folyóirat. Erdélyi Toll (Recen-
zió) — Nyugati Jelen, 2009. november 12. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: (Kiss) [Kiss Károly]: 
Új magyar irodalmi és művelődési folyóirat. Erdélyi Toll) — Nyugati Jelen, 2009. no-
vember 12. 

Kerekes Tünde: Erdélyi Toll (Recenzió) — Vasárnap, 2009. november 22. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Kerekes Tünde: Erdé-

lyi Toll) — Vasárnap, 2009. november 22. 

 
2010 

 

Onagy Zoltán: Egy könyveslap születésnapja — Beszélgetés Pécsi Györgyivel, az Új 
Könyvpiac főszerkesztőjével (Hivatkozás. Interjú) — Új Könyvpiac, 2010. január 24. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. és 
2009. 2. számának a címlapja (Képhír — fotók) — In: Leveleskönyv lapjai II. A 
címzett: Nagy Pál. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

B. D. [Bölöni Domokos]: Erdélyi Toll (Recenzió) — Népújság, Múzsa-mellék-
let, 2010. március 27. 

Régiónkbeli szerzők az Erdélyi Tollban (Tudósítás) — Nyugati Jelen, 2010. már-
cius 29. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1. és 2009. 2. számának a címlapja (Képhír a folyóirat 
hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2010. 1. szám. 
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Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-
mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: A csíksomlyói Szűzanya ajándéka. Him-
nuszok, imák, énekek, tanulmányok, beszédek, versek, novellák, vissza-
emlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. és 
2009. 2. számának a címlapja (Képhír — fotók) — In: Kéziratos hagyaték I. Balogh 
Edgár, Benkő András, Imreh István kiadatlan leveleiből. Közzéteszi Beke Sán-
dor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

 

 
 

Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám 

 
Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-

mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: Orbán Balázs — a székely lélek apostola. 
Tanulmányok, emlékbeszédek, versek. Válogatta, összeállította és közzéteszi: 
Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-
mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: Visszavár a Hargita. Antológia. Válo-
gatta és összeállította: Szentmártoni Árpád. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Szé-
kelyudvarhely, 2010. 



14 Műhely 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-
mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: Nagy Pál: Betűvetés mezején. Írókról, írá-
sokról. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2. és 2010. 1. számának a címlapja (Képhír a 
folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2010. 2. szám. 

B. D. [Bölöni Domokos]: Erdélyi Toll (Recenzió) — Népújság, Múzsa-mellék-
let, 2010. július 17. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1. és 2010. 2. számának a címlapja 
(Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2010. 3. szám. 

b. d. [Bölöni Domokos]: Az Erdélyi Toll őszi száma (Recenzió) — Népújság, 
Múzsa-melléklet, 2010. szeptember 18. 

(németh) [Németh Júlia]: Művelődési kaleidoszkóp (Recenzió) — Szabadság, 
2010. november 9. 

Az Erdélyi Toll 2010. 3. számának a címlapja (Fotó. In: /németh/ [Németh 
Júlia]: Művelődési kaleidoszkóp) — Szabadság, 2010. november 9. 

Az Erdélyi Toll téli száma (Recenzió) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. de-
cember 11. 

Az Erdélyi Toll 2010. 4. számának a címlapja (Fotó. In: Az Erdélyi Toll téli 
száma) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. december 11. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2. és 2010. 3. számának a 
címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2010. 4. 
szám. 

Az Erdélyi Toll 2010. 2. számának a címlapja (Képhír — fotó) — Könyvkia-
dói Tájékoztató, 2010. Advent. 

 
2011 

 

Damján B. Sándor: Lehetne ZD Pódium (Hivatkozás az Erdélyi Toll 2011. 1. 
számára) — Népújság, 2011. március 2. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3. és 2010. 4. szá-
mának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 
2011. 1. szám. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4. és 2011. 
1. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi 
Toll, 2011. 2. szám. 

b. d. [Bölöni Domokos]: Az Erdélyi Toll nyári száma (Recenzió) — Népújság, 
Múzsa-melléklet, 2011. október 8. 

Az Erdélyi Toll 2011. 2. számának a címlapja (Fotó. In: b. d. [Bölöni Domo-
kos]: Az Erdélyi Toll nyári száma) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. október 8. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1. és 2011. 2. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) 
— Erdélyi Toll, 2011. 3. szám. 
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Az Erdélyi Toll bemutatója (Hír) — Műsorkalauz. A Népújság heti műsormel-
léklete. 41. hét, 2011. október 8-14. 

Erdélyi Toll (Hír) — Vásárhelyi Hírlap, 2011. október 11. 
Damján B. Sándor: Új folyóirat az erdélyi prérin (Ismertetés) — Népújság, 2011. 

október 18. 
N. J. [Németh Júlia]: Erdélyi Toll (Ismertetés) — Szabadság, 2011. október 

25. 
Az Erdélyi Toll őszi száma (Recenzió) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. ok-

tóber 29. 

 

 
 

Heti Új Szó, 2009. október 23. 
 
Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 

1., 2011. 2. és 2011. 3. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján 
— fotók) — Erdélyi Toll, 2011. 4. szám. 

Az Erdélyi Toll negyedik száma (Ismertetés) — Népújság, Múzsa-melléklet, 
2011. november 19. 

Az Erdélyi Toll 2011. 4. számának a címlapja (Fotó. In: Az Erdélyi Toll negye-
dik száma) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. december 11. 

 
 



16 Műhely 

Erdélyi Toll (Bibliográfiai adatok) — Biblioteca Naţională a României. Biblio-
grafie naţională română. Publicaţii seriale. 2009. Editura Bibliotecii Naţionale a 
României, Bucureşti, 2011. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-
mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: Nagy Pál: Vallomásos emlékek. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Az Erdélyi Toll 2009. 1. szá-
mának a címlapja (Képhír — fotó) — In: Ráduly János: Könyv és élet. Kritikák, 
recenziók. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2010. 

 
2012 

 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3. és 2011. 4. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó 
címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2012. 1. szám. 

Farkas Aladár: Költészet napja Kamenitzky Antallal (Hivatkozás) — Források, 
2012. április, XVI. évf., 4. szám. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4. és 2012. 1. számának a címlapja (Képhír a folyóirat 
hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2012. 2. szám. 

Németh Júlia: Transsilvanicumok (Recenzió) — Szabadság, 2012. június 
19. 

Az Erdélyi Toll 2012. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Németh Júlia: 
Transsilvanicumok) — Szabadság, 2012. június 19. 

Beke Sándor: Elöljáróban. 8. o. (Hivatkozás) — Beke Sándor: Az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés 
írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel 
XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvter-
jesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — 
Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Beke Sándor: Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. 45-47. o. (Köny-
vészeti leírás) — In: A beszélgetés tárgya. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, köl-
tőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. szá-
zadi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

Pomogáts Béla: Az erdélyi magyar irodalom… 48-51. o. (Hivatkozás) — In: I. 
Sajtókiadványok. I. A székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a Székely Útke-
reső. 1. Az 1989 utáni romániai magyar sajtó — mint szerep és alkotói segítség. Beke Sán-
dor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évforduló-
ján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal 
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és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iro-
dalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útke-
reső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Bertha Zoltán: Kezemben tartom, lapozom és olvasom a Magyar, székely és 
csángó örökség címmel 2008-ban megjelent reprezentatív antológiát… 52. o. 
(Hivatkozás) — In: I. Sajtókiadványok. I. A székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtó-
terméke, a Székely Útkereső. 1. Az 1989 utáni romániai magyar sajtó — mint szerep és 
alkotói segítség. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, saj-
tókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 
2012. 

Csire Gabriella: A ’89-es fordulatot a bukaresti sajtóházban puskaropogás kö-
zött éltem meg. … 58. o. (Hivatkozás) — In: I. Sajtókiadványok. I. A székely-
udvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a Székely Útkereső. 1. Az 1989 utáni románi-
ai magyar sajtó — mint szerep és alkotói segítség. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, köl-
tőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. szá-
zadi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

Brauch Magda: Úgy érzem, hogy az 1989 decembere utáni magyar sajtó új-
jászületésével párhuzamosan magam is újjá születtem. … 63. o. (Hivatkozás) 
— In: I. Sajtókiadványok. I. A székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a 
Székely Útkereső. 1. Az 1989 utáni romániai magyar sajtó — mint szerep és alkotói 
segítség. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészek-
kel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadás-
ról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

Málnási Ferenc: Sajnálom, hogy a Székely Útkereső — Kolozsváron árulták? 
—, elkerülte a figyelmemet… 76. o. (Hivatkozás) — In: I. Sajtókiadványok. I. A 
székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a Székely Útkereső. 1. Az 1989 utáni 
romániai magyar sajtó — mint szerep és alkotói segítség. Beke Sándor: Az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, 
költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. 
századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesz-
tésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdé-
lyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 
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Beke Sándor: Ezeknek a beszélgetéseknek — még ha ritka ünnepi alkalomkor 
kerülnek is sorra — az a feladatuk… 78., 81-82. o. (Hivatkozás) — In: I. Sajtóki-
adványok. I. A székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a Székely Útkereső. 1. 
Az 1989 utáni romániai magyar sajtó — mint szerep és alkotói segítség. Beke Sándor: Az 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Be-
szélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és 
szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Beke Sándor: „Lapok születnek és enyésznek el a lapok tengerében…” 86. o. 
(Hivatkozás) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 
3. Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szel-
lemi bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, saj-
tókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Csire Gabriella: Az Erdélyi Toll egyrészt akkor lépett színre… 87-89. o. (Is-
mertetés) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. 
Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi 
bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húsz-
éves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egye-
temi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Ráduly János: Amikor 2009 őszén megjelent az Erdélyi Toll című irodalmi és 
művelődési folyóirat első száma… 89-90. o. (Ismertetés) — In: II. 2009-ben indult 
az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész magyar nyelv-
területre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés 
írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel 
XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyv-
terjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — 
Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Bertha Zoltán: A személyes emlékek az eddigiek után továbbvezetnek most 
már a mai időkhöz… 90-91. o. (Ismertetés) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi 
Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiter-
jedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, köl-
tőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. szá-
zadi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. 
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Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

Barabás István: Igaz, amit a kérdés megfogalmaz: minden fontosabb művelő-
dési központban emeltek írott szellemi bástyát. … 92. o. (Hivatkozás) — In: II. 
2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész 
magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: 
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. 
Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és 
szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Bányavidéki Új Szó, 2009. október 30. 
 
Albert-Lőrincz Márton: Ha lakonikusan válaszolnék a kérdésre, azt monda-

nám, hogy szeretem. Szeretem az Erdélyi Tollat. … 92-93. o. (Ismertetés) — In: 
II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az 
egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sán-
dor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évforduló-
ján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal 
és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 
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Sipos Erzsébet: Az Erdélyi Gondolat égisze alatt 2009-ben megjelenő Erdélyi 
Toll irodalmi és művelődési folyóirat… 93-94. o. (Ismertetés) — In: II. 2009-ben 
indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész magyar 
nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: Az Er-
délyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Be-
szélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szer-
kesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, 
könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiad-
ványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

P. Buzogány Árpád: Azok közé tartozom, akik az Erdélyi Toll megjelenése 
előtt… 94. o. (Hivatkozás) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és műve-
lődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártat-
lan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szel-
lemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtör-
ténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvki-
adásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 
2012. 

Bölöni Domokos: Az Erdélyi Toll egyelőre… 95. o. (Hivatkozás) — In: II. 
2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész 
magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: 
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. 
Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és 
szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iro-
dalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útke-
reső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Balázs Sándor: Az Erdélyi Toll című folyóiratról már közvetlen tapasztalataim 
vannak… 95. o. (Hivatkozás) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és 
művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és 
pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és 
szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, iro-
dalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi 
könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

Brauch Magda: Az Erdélyi Toll színvonalas, sokoldalú folyóirat… 97. o. (Hi-
vatkozás) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. 
Erdélyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi 
bástya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, saj-
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tókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Demeter Attila: Az Erdélyi Toll épp jókor született… 97. o. (Ismertetés) — 
In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll — 
az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványok-
ról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely 
Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Polgári Élet, 2009. október 30.—november 5., 43. szám 
 
Málnási Ferenc: Hogy mit jelent számomra az Erdélyi Toll? … 98. o. (Hivat-

kozás) — In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdé-
lyi Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bás-
tya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húsz-
éves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egye-
temi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4. és 2012. 1. számának a címlapja (Illusztrációk a 
képmellékletben — fotók) — Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és 
szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalom-
történészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi 
könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi 
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Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Szé-
kelyudvarhely, 2012. 

Buksa Éva-Mária: Gutenberg óta (1453) a könyvnyomtatás a művelődés for-
rása és feltétele is. … 107. o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó. 4. Húsz év, 266 könyv, sajátos szellemi értékek, örök érvényű kincsek. 
Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Balázs Sándor: Az Erdélyi Toll című folyóirat… 107. o. (Hivatkozás) — In: 
II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 4. Húsz év, 266 könyv, sajátos szellemi 
értékek, örök érvényű kincsek. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és 
szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, iro-
dalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi 
könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Szé-
kelyudvarhely, 2012. 

Brauch Magda: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó tevékenységét… 113., 115. 
o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 4. Húsz év, 
266 könyv, sajátos szellemi értékek, örök érvényű kincsek. Beke Sándor: Az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés 
írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel 
XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvter-
jesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — 
Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Barabás István: A tematikai változatosság vonatkozik az Erdélyi Gondolat 
néprajzi könyveire is. … 121. o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó. 6. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és a hagyományápolás. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordu-
lóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal 
és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalom-
ról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Ki-
adványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Balázs Sándor: Az Erdélyi Toll folyóirat kapcsán… 121. o. (Hivatkozás) — 
In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 6. Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
és a hagyományápolás. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi 
műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtör-
ténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvki-
adásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 
2012. 
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 Albert-Lőrincz Márton: A számítógép tulajdonképpen nem elvonja, hanem 
olvasásra csábítja az embert. … 139. o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. II. Az 
erdélyi könyvkiadásról általában. 9. Csappan az erdélyi magyar olvasótábor. Beke Sándor: 
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. 
Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és 
szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Bölöni Domokos: Az erdélyi magyar olvasótábort nem kell visszahódítani. … 141. 
o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. II. Az erdélyi könyvkiadásról általában. 9. Csappan az 
erdélyi magyar olvasótábor. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi 
műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Háromszék, 2009. október 31. 
 
Balázs Sándor: Én a világhálót még idézőjelben sem minősítem az olvasási 

kedv megrontójának… 145. o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. II. Az erdélyi 
könyvkiadásról általában. 9. Csappan az erdélyi magyar olvasótábor. Beke Sándor: Az 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Be-
szélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szer-
kesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, 
könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Ki-
adványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Bertha Zoltán: Szerintem most már határoktól függetlenül lehet valaki sike-
res… 157-158. o. (Hivatkozás) — In: II. Könyvkiadás. II. Az erdélyi könyvkiadásról 
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általában. 12. Vélemények a XXI. század eleji erdélyi magyar irodalomról. Beke Sándor: 
Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. 
Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és 
szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Beke Sándor: Szellemi műhelyünkben… 167., 169. o. (Hivatkozás) — In: III. 
Könyvterjesztés Erdélyben. 13. A könyvesboltokban történő könyvterjesztésről. Beke Sán-
dor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évforduló-
ján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal 
és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, iroda-
lomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső 
Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

Péterfi Levente: Gyökerek éneke (Hivatkozás) — Makfalvi Tekintő, 2012. ok-
tóber, IX. évf., 10. szám. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1. és 2012. 2. számának a címlapja (Képhír a 
folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2012. 3. szám. 

Megjelent az Erdélyi Toll (Ismertetés) — Székely Újság, 2012. november 23-29. 
Nagy Székely Ildikó: Az idei harmadik Erdélyi Toll kínálatából (Recenzió) — 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2012. november 24. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 

1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1., 2012. 2. és 2012. 3. számának a címlapja 
(Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2012. 4. szám. 

CsA [Csíki András]: A Helikon — Kortárs szépirodalmi folyóiratok Erdélyben 1. 
(Hivatkozás) — Tisztás, 2012. december, II. évf., 4. szám 

Az idei negyedik Erdélyi Toll kínálatából (Recenzió) — Népújság, Múzsa-melléklet, 
2012. december 15. 

Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat (Könyvészeti leírás) — Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely. Könyv- és folyóiratajánló. I. évf. 
2012. 1. szám 

Az Erdélyi Toll 2012. 3. számának a címlapja (Képhír a Könyv- és folyó-
iratajánló hátsó címlapján — fotó) — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi 
műhely. Könyv- és folyóiratajánló. I. évf. 2012. 1. szám 

 
2013 

 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1., 2012. 2., 2012. 3. és 2012. 4. számának a 
címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2013. 1. 
szám. 
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Farkas Aladár: A Magyar Költészet Napja (Hivatkozás) — Források, 2013. ápri-
lis, XVII. évf., 4. szám. 

Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 1., 
2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1., 2012. 2., 2012. 3., 2012. 4. és 2013. 1. számának a 
címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — Erdélyi Toll, 2013. 2. szám. 

Nagy Székely Ildikó: A Toll védelme. Ötödik évfolyamához érkezett a székely-
udvarhelyi folyóirat (Recenzió) — Népújság, 2013. június 14. 

Az Erdélyi Toll 2013. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Nagy Székely Ildikó: 
A Toll védelme. Ötödik évfolyamához érkezett a székelyudvarhelyi folyóirat) — Népújság, 
Múzsa-melléklet, 2013. június 14. 

Nagy Székely Ildikó: Az ötéves Toll második röpte (Recenzió) — Népújság, Mú-
zsa-melléklet, 2013. július 13. 

Németh Júlia: Gondolatok az Erdélyi Gondolatról (Recenzió) — Szabadság, 2013. 
július 16. 

 

 
 

Krónika, 2009. november 5. 
 
Az Erdélyi Toll 2013. 1. számának a címlapja (Fotó. In: Németh Júlia: Gondo-

latok az Erdélyi Gondolatról) — Szabadság, 2013. július 16. 
Székely Ferenc: Aranykapcsos szeretet. Beszélgetés a 75 éves Csire Gabriella író-

nővel (Hivatkozás) — Helikon, 2013. augusztus 10., 15. szám. 
Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 

1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1., 2012. 2., 2012. 3., 2012. 4., 2013. 1. és 
2013. 2. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) — 
Erdélyi Toll, 2013. 3. szám. 

Nagy Székely Ildikó: Erdélyi Toll — idén harmadszor (Recenzió) — Népújság, 
Múzsa-melléklet, 2013. augusztus 17. 

Az Erdélyi Toll 2013. 3. számának a címlapja (Fotó. In: Nagy Székely Ildikó: 
Erdélyi Toll — idén harmadszor) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2013. augusztus 17. 
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Az Erdélyi Toll 2009. 1., 2009. 2., 2010. 1., 2010. 2., 2010. 3., 2010. 4., 2011. 
1., 2011. 2., 2011. 3., 2011. 4., 2012. 1., 2012. 2., 2012. 3., 2012. 4., 2013. 1., 2013. 
2. és 2013. 3. számának a címlapja (Képhír a folyóirat hátsó címlapján — fotók) 
— Erdélyi Toll, 2013. 4. szám. 

Nagy Székely Ildikó: A biztos pont. Erdélyi Toll: ötödik évfolyam, negyedik szám 
(Recenzió) — Népújság, Múzsa-melléklet, 2013. november 2. 

 
 

AZ ERDÉLYI TOLL SAJTÓVISSZHANGJÁBAN 
SZEREPLŐ LAPOK, FOLYÓIRATOK 

ÉS KIADÓK LISTÁJA 
(2009-től 2013. december 31-ig) 

 
Bányavidéki Új Szó — Máramaros megyei közéleti-kulturális hetilap. Megjele-

nik Nagybányán. 
Besztercei Híradó — Közéleti havilap. Megjelenik Besztercén 
Editura Bibliotecii Naţionale a României — A Román Nemzeti Könyvtár Kiadója 

(Bukarest) 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Romániai magyar könyvkiadó (Székelyudvar-

hely) 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely. Könyv- és folyóiratajánló. Megje-

lenik Székelyudvarhelyen. 
Erdélyi Toll — Irodalmi és művelődési folyóirat. Megjelenik Székelyudvar-

helyen 
Erdőszentgyörgyi Figyelő — Havonta megjelenő kulturális és közéleti lap. Meg-

jelenik Erdőszentgyörgyön 
Források — A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal köz-

érdekű lapja. Megjelenik Borszéken. 
Gyergyói Kisújság — Közéleti hetilap. Megjelenik Gyergyószentmiklóson. 
Háromszék — Független napilap. Megjelenik Sepsiszentgyörgyön. 
Helikon — Irodalmi folyóirat. Megjelenik kétszer egy hónapban Kolozsváron. 
Heti Új Szó — Regionális közéleti hetilap. Megjelenik Temesváron. 
Könyvkiadói Tájékoztató — Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó időszakos tá-

jékoztató újságja. Megjelenik Székelyudvarhelyen. 
Krónika — Országos magyar közéleti napilap. Megjelenik Kolozsváron. 
Makfalvi Tekintő — A Maros megyei Makfalván havonta megjelenő folyóirat. 
Műsorkalauz. A Népújság heti műsormelléklete. Megjelenik Marosvásárhelyen. 
Népújság — Maros megyei közéleti napilap. Megjelenik Marosvásárhelyen 
Nyugati Jelen — Polgári napilap. Megjelenik Aradon. 
Polgári Élet — A székelyföldi polgárok hetilapja. Megjelent Székelyudvar-

helyen. 
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Szabadság — Erdélyi közéleti napilap. Megjelenik Kolozsváron. 
Székely Újság — Székelyföld hetilapja. Megjelent Székelyudvarhelyen. 
Székely Útkereső Kiadványok — Néprajzi, történelmi, művelődéstörténeti, egy-

házi és irodalmi kiadványsorozat. A Székely Útkereső irodalmi és művelődési fo-
lyóirat jogutódja (Székelyudvarhely). 

Tisztás — Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület negyedéves folyóirata. Meg-
jelenik Debrecenben. 

Új Könyvpiac — Könyvvilág, könyvkultúra, könyvkritika. Megjelenik Budapes-
ten. 

Vásárhelyi Hírlap — Maros megye közéleti napilapja. Megjelenik Marosvásár-
helyen. 

Vasárnap — Katolikus hetilap. Megjelenik Kolozsváron. 
 
 

 

 
 

Erdőszentgyörgyi Figyelő, 
2009. november—december, 84-85. szám 
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AZ ERDÉLYI TOLL SAJTÓVISSZHANGJA 
(2009-től 2013. december 31-ig) 

 
Szemelvények 

 
2009 

 
Erdélyi Toll — Irodalmi és művelődési folyóirat 

 

Új sajtótermékkel jelentkezik a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és 
Könyvkiadó, az Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési folyóirattal, amely klasz-
szikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak. 

 

Besztercei Híradó, 2009. X-XI. szám 

 
Erdélyi Toll  

 

Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és Tamási Áron szellemi hagyaté-
kát idézi fel már az első számban az Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési 
folyóirat. A könyv formátumú új sajtóterméket a székelyudvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Lap- és Könyvkiadó jelentette meg.  

Az első számban az Erdélyi Gondolat szerzői írnak: írók, költők, irodalmárok, 
néprajztudósok. Vallanak szülőföldről, anyanyelvről, emlékeznek Petőfire, a száz 
éve született Radnótira, híres magyar múzsák nyomába erednek, mesélnek 
Szendrey Júlia és Petőfi, Gyarmati Fanni és Radnóti szerelméről. Az erdélyi ma-
gyar kereszténység ezer évéről osztja meg ünnepi gondolatait az egyik szerző, 
kibédi népi imákat, archaikus szöveget is olvashatunk a folyóirat első számában. 
A főszerkesztő Beke Sándor beszélget Csire Gabriellával, a gyermek- és ifjúsági 
irodalom terén jeleskedő íróval. „Nem szeretnék olyan világban élni, amely nem 
ismeri az olvasás örömét” — vallja az író.  

A könyvkiadó és más erdélyi kiadók kiadványainak bemutatására is helyet 
szentelnek, és a fiatalabb olvasókról sem feledkeznek meg, prózát, lírát kínálnak 
a kicsiknek is a gyermekirodalmi rovatban. „Az élő néphagyományok ápolására 
éppúgy gondot fordítunk, mint anyanyelvünk művelésére, a megtartó keresztény 
hit világára, és a mai irodalom-művészet új hajtásaira. (…) Fogadják bizalommal 
és pártatlan olvasói kedvvel (…), hogy hosszú életű legyen, és új árnyalattal gaz-
dagítsa az Erdélyben megjelenő irodalmi és művelődési folyóiratok színes palet-
táját” — írja beköszöntő sorait a szerkesztőség. 

(…) Gyergyószentmiklóson a központban található Littera könyvesboltban 
kapható.  

 

Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám 
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Új sajtókiadvány  
 

A közelmúltban jelent meg az ERDÉLYI TOLL című irodalmi és művelődési 
folyóirat első száma, amelyet Székelyudvarhelyen szerkesztenek és adnak ki. A 
mintegy 220 oldalas kiadvány beköszöntő soraiban olvastuk: „(…) Szokatlan bár, 
de korántsem véletlen, hogy Arany János intelmeit, a Vojtina ars poeticáját helyez-
tük a folyóirat élére. Azt jelzi az idejét nem múló költői hitvallás, hogy folyó-
iratunk klasszikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak. Ezért idézi fel már 
az első számban Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és Tamási Áron 
szellemi hagyatékát. De mert a „jelennek írunk… és tán a jövőnek”, „élő nép-
hagyományunk ápolására éppúgy gondot fordítunk, mint anyanyelvünk művelé-
sére, a megtartó keresztény hit világára és a mai irodalom-művészet új hajtása-
ira.” A folyóiratot Beke Sándor főszerkesztő alapította, és az Erdélyi Gondolat 
Lap- és Könyvkiadó gondozásában jelenik meg negyedévenként. 

 

Heti Új Szó, 2009. október 23. 
 

 
 

Népújság, 2009. november 11. 
 

Erdélyi Toll 
 

Az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó negyedévenként megjelenő folyó-
iratot adott ki Erdélyi Toll címmel. A kiadvány Székelyudvarhelyen jelenik meg, az 
első szám szerzői között szerepelnek Maros megyeiek is: Nagy Pál, Ráduly János. 
Az új folyóirat megyénkben megvásárolható a marosvásárhelyi Aranka György 
— Mentor és Bibliofil könyvesboltokban. 

 

Vásárhelyi Hírlap, 2009. október 26. 
 

Zsidó Ferenc: 
Erdélyi Toll 

 

Erdélyi Toll címmel új irodalmi és művelődési folyóirat jelent meg a sajtópiacon. A 
kiadvány gazdája az udvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, főszerkesztője a kiadó 
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vezetője, Beke Sándor, szerkesztői Brauch Magda és Csire Gabriella. A beköszöntő 
sorok egyértelműen felvállalják, hogy a folyóirat elsősorban a könyvkiadó szerzőinek 
(de nem csupán nekik) kíván publikációs lehetőséget nyújtani.  

A negyedévente megjelenő lap hangsúlyosan a magyar irodalom ha-
gyományaiból építkezik (az első lapszám Arany János verset használ mottóként, 
felvezetőként), az erdélyiség, tájhoz kötöttség, keresztény értékek jelennek meg 
benne. A lap fontosabb rovatai: Írók a szülőföldről, Anyanyelvünk épségéért, Sors és pá-
lya, Múzsa és lant, Hit és üzenet, Élő néphagyományok, Könyveink világa, Erdélyi Toll — 
gyermekeknek. Amint kitűnik, a szépirodalom mellett hangsúlyosan jelen van a 
néprajz, irodalomtörténet, nyelvművelés. Az első lapszám kiemelten foglalkozik 
a 100 éve született Radnóti Miklóssal és Petőfi Sándorral (pl. alakja a népi emlé-
kezetben; Szendrey Júlia szerepe a költő életében). Némiképp fedi egymást két 
rovat: a Sors és pálya, amelyben életút-interjú olvasható, illetve az Írói hagyaték cí-
mű, amelyben írói visszaemlékezés talál helyet. 

Az első lapszám az átlagosnál valamivel terjedelmesebb, 220 (!) oldalas, mint 
ahogy a rovatok száma is nagyobb, mint a legtöbb hasonló kiadványban. Sajátos 
színt képvisel a gyermekirodalom, amely — a szerkesztők ígérete szerint — szintén 
állandó rovata lesz a lapnak. A kiadvány képanyaggal bőven illusztrált, például az 
életpálya-interjút fényképek sorozata teszi befogadóbarátabbá. A szerkesztőség be-
köszöntőjéből idézek: „Fogadják bizalommal és pártatlan olvasói kedvvel. (…)” 

 

Polgári Élet, 2009. október 30.—november 5. 

 
Váry O. Péter: 

Megjelent. Erdélyi Toll 
 

Irodalmi folyóiratot indítani mindig kockázatos vállalkozás. Az irodalom az 
erdélyi magyar művelődéspártolók és -fogyasztók amúgy sem túl népes táborá-
nak körében az utóbbi években a más művészeti ágakhoz képest valahogy hát-
térbe szorult. 

Magyarázatát keresték sokan, találtak is válaszokat, a felgyorsult időtől a gaz-
dasági válságig számtalant — a lényeg egy: a megállapítás, miszerint a magyar 
irodalom már saját nyelvterületén sem adható el, beigazolódni látszik. Ilyen kö-
rülmények között vállalkozott a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és 
Könyvkiadó egy új irodalmi és művelődési kiadvány megjelentetésére, s Erdélyi 
Toll címmel vaskos, negyedéves megjelenésűre tervezett folyóirat első számát kí-
nálják az olvasóknak. A szerkesztőségi beköszöntőben kiemelik: ,,folyóiratunk 
klasszikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak”, s ennek megfelelően állí-
tották össze az első lapszámot, mely igazán nagyon változatosra, olvasmányosra 
sikeredett, többi erdélyi magyar irodalmi lapunk — Székelyföld, Látó, Helikon, Ko-
runk, Várad, a virtuális világba átköltözött Irodalmi Jelen — méltó partnerévé. Ve-
télytársává semmiképp, hiszen elég változatos és sokfelé ágazó irodalmi életünk, 
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kulturális értékeink felmutatására pedig nem lenne elegendő a féltucatnyi ki-
advány, no meg nem is nagyon engedhetjük meg magunknak a versengést e té-
ren. Az Erdélyi Toll első lapszámának szerzői jórészt a kiadó köré csoportosult 
írók, költők, rovatainak bősége okán célközönsége korosztály szempontjából az 
óvodásokkal kezdődik, versek, prózai szövegek mellett irodalomtörténeti, nyelv-
helyességi írásokat tartalmaz, foglalkozik néphagyománnyal, és áttekintőt is tar-
talmaz az erdélyi kereszténység ezer esztendejéről, de nem hiányoznak a könyvis-
mertetők, kritikák sem. Ízelítőnek — bár kicsengését illetően kissé borús, s ne 
legyen ómene egy most születő, pártolásra érdemes kezdeményezésnek — hadd 
idézzük P. Buzogány Árpád egyik versének (Az út, amit megjárunk) záró sorait: s 
ha a remény is már elhagy, / — nem simogatnak, nem vesznek ölbe — / a leg-
szebb vágyakkal együtt zuhanunk / az anyanyelvből — az anyaföldbe. 

 

Háromszék, 2009. október 31. 
 

 
 

Nyugati Jelen, 2009. november 12. 
 

Varga László: 
Új irodalmi és művelődési folyóirat indult Székelyudvarhelyen. 

Klasszikus értékekre alapozank 
 

Az Erdélyi Toll című új irodalmi és művelődési folyóirattal jelentkezik a 
székelyudvarhelyi székhelyű Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó. A tervek 
szerint negyedévente megjelenő folyóirat főszerkesztője az Erdélyi Gondolat Ki-
adó igazgatója, Beke Sándor. Az első lapszám Arany János Vojtina ars poéticája 
című versével kezdődik, a beköszönő sorokban pedig ezt olvashatjuk: „Szokatlan 
bár, de korántsem véletlen, hogy Arany János intelmeit, a Vojtina ars poéticáját he-
lyeztük a folyóirat élére. Azt jelzi az idejét nem múló költői hitvallás, hogy folyó-
iratunk klasszikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak. Ezért idézi fel már 
az első számban Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és Tamási Áron 
szellemi hagyatékát.” Hozzáteszik azonban, hogy az élő néphagyomány ápolá-
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sára éppúgy gondot kívánnak fordítani, mint az anyanyelv művelésére, a „meg-
tartó keresztény hit világára és a mai irodalom-művészet hajtásaira.” A kiad-
ványban külön rovatban foglalkoznak az Erdélyi Gondolat, de más erdélyi kia-
dók által megjelentetett könyvek ismertetésével is.  

A tartalomban többek között Ráduly János Petőfi Sándor utolsó hét napja című 
írása is szerepel, melyben a szerző Orbán Zoltán visszaemlékezéseit közli, aki az 
1848–49-es szabadságharc idején Bem tüzéreként tevékenykedő dédapja, Orbán 
Lajos Petőfivel kapcsolatos élményeit rögzítette. 

Radnóti Miklós születésének 100., halálának 65. évfordulója tiszteletére az Er-
délyi Toll első számában a költő Levél a hitveshez és a Himnusz a békéről című versét 
közölték, melyeket Brauch Magda Radnóti Miklós antifasiszta költészete alcímmel el-
látott szövege kíséri. 

A mintegy kétszáz oldalas kiadványban emellett olvashatunk verseket Beke Sán-
dortól, P. Buzogány Árpádtól és Nagyálmos Ildikótól, és egyebek mellett a lapszám 
végén gyermekirodalmi alkotások is szerepelnek. A folyóirat szerkesztői Beke Sándor 
mellett Brauch Magda és Csire Gabriella, az előfizetés egy évre 80 lejbe kerül, emellett 
megvásárolható számos erdélyi és partiumi város könyves-boltjaiban. 

 

Krónika, 2009. november 5. 

 
K. M. [Kovrig Magdolna]: 

Új folyóirat — Erdélyi Toll 
 

A székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó új irodalmi és 
művelődési folyóirattal jelentkezik, az Erdélyi Tollal. A főszerkesztő Beke Sándor 
Beköszöntő sorok címmel vall a folyóiratról. Mércének a klasszikus értékeket te-
kinti, ezért áll a lap élén Arany János Vojtina ars poéticája. (…) Gondot fordítanak 
az élő néphagyomány ápolására, az anyanyelv művelésére, a megtartó hit világára 
és a jelen irodalmára és művészetére. Külön rovatot szentelnek az Erdélyi Gon-
dolat Könyvkiadó és más erdélyi kiadók kiadványainak bemutatására. A gyer-
mekirodalomról sem feledkeznek meg. 

 

Erdőszentgyörgyi Figyelő, 2009. november—december, 84-85. szám 
 

Új irodalmi és művelődési folyóirat 
 

Erdélyi Toll című új irodalmi és művelődési folyóirattal lepi meg olvasóközön-
ségét a székelyudvarhelyi székhelyű Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó.  

A tervek szerint negyedévente megjelenő folyóirat főszerkesztője az Erdélyi 
Gondolat Kiadó igazgatója, Beke Sándor. Az első lapszám Arany János Vojtina 
ars poéticája című versével kezdődik, a beköszönő sorokban pedig ezt olvashat-
juk: „Szokatlan bár, de korántsem véletlen, hogy Arany János intelmeit, a Vojtina 
ars poétikáját helyeztük a folyóirat élére. Azt jelzi az idejét nem múló költői hit-
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vallás, hogy folyóiratunk klasszikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak. 
Ezért idézi fel már az első számban Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós 
és Tamási Áron szellemi hagyatékát”.  

A szerkesztők ugyanakkor az élő néphagyomány ápolására éppúgy gondot 
szeretnének fordítani, mint az anyanyelv művelésére, akárcsak a „megtartó ke-
resztény hit világára és a mai irodalom-művészet hajtásaira”.  

A tartalomban többek között Ráduly János Petőfi Sándor utolsó hét napja című 
írása is szerepel. Radnóti Miklós születésének 100., halálának 65. évfordulója 
tiszteletére az Erdélyi Toll első számában a költő Levél a hitveshez és a Himnusz a 
békéről című versét közli, melyeket Brauch Magda Radnóti Miklós antifasiszta költé-
szete alcímmel ellátott szövege kísér.  

A mintegy kétszáz oldalas kiadvány végén gyermekirodalmi alkotások is szerepelnek. 
 

Népújság, 2009. november 11. 

 

 
 

Vasárnap, 2009. november 22. 
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(Kiss) [Kiss Károly]: 
Új magyar irodalmi és művelődési folyóirat. Erdélyi Toll  

 

Nem kis fába vágta a fejszéjét a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és 
Könyvkiadó, amikor egy új magyar nyelvű sajtótermékkel lépett a gazdasági vi-
lágválság idején az olvasóközönség elé.  

A szerkesztők beköszöntő soraikban klasszikus értékeink megtartását, népha-
gyományaink ápolását, anyanyelvünk művelését vállalják fel, párhuzamosan a mai 
irodalom új hajtásainak a nyomon követésével. Rovataikban felnőttekhez és gye-
rekekhez egyaránt szólni kívánnak, ehhez neves közreműködőket nyertek meg: 
költőket, szépírókat, az irodalom- és a néprajztudomány jeles képviselőit. 

A folyóirat főszerkesztője Beke Sándor, szerkesztői Brauch Magda és Csire 
Gabriella. 

Már az első szám átlapozása is meggyőz a vállalkozás komolyságáról, hiszen 
felidézi Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és Tamási Áron szellemi ha-
gyatékát, költeményeket, szépprózát, memoárt, tanulmányokat tartalmaz — és 
hogy csak a „mieinknél” maradjunk, Brauch Magda és Nagyálmos Ildikó tollából 
is —, valamint gyerekrovatot, könyvkiadói újdonságokat. 

Az Erdélyi Toll első száma a Tulipán könyvüzletben kapható, és — értesülése-
ink szerint — már nyomdakész a második szám. 

 

Nyugati Jelen, 2009. november 12. 

 
Kerekes Tünde: 
Erdélyi Toll  

 

„Épség és szépség egymásra rímelő, összefüggő fogalmak”, amelyek nyel-
vünk jellemzésére is kiválóan alkalmasak. A székelyudvarhelyi Erdélyi Gon-
dolat Lap- és Könyvkiadó új sajtótermékeként megjelent Erdélyi Toll című iro-
dalmi és művelődési folyóirat elsődleges célja anyanyelvünk e két jellemzőjének 
megőrzése. Már a cím is azt sugallja, hogy hazait, sajátot fogunk kezünkbe, és a 
lap tartalmában ez kibontakozik, ugyanis népi hagyományainkba, irodalmi kin-
cseinkbe, jeles erdélyi származású személyiségek életútjába, munkásságába ka-
punk betekintést. 

Mércének e folyóirat klasszikus értékeinket tekinti, nagyjaink szellemi ha-
gyatékának áthagyományozását, megőrzését, Arany János szavaival élve: „...je-
lennek írunk… és tán a jövőnek”.  

Az élő néphagyomány ápolásának fontosságát hangsúlyozza, ugyanakkor 
nyelvészeti cikkeiben a szép anyanyelvünk megőrzésére fekteti a hangsúlyt, 
amely nem is oly egyszerű feladat a jelen korban. 
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A kiadvány sokszínűsége éppen abban rejlik, hogy népi, irodalmi és nyelvé-
szeti színezetű, bármely korosztály számára nyitott iskolai segédanyagként, vala-
mint szabad olvasmányként egyaránt.  

Mindezek mellett a keresztény szellemiség is áthatja a lapot, jelentős egy-
háztörténelmi eseményeket boncolgat, valamint keresztény szellemiségű, hagyo-
mányőrző versekkel is találkozhatunk lapjain. Előnyei közt megemlíthető még az 
is, hogy az ország szinte bármely pontján hozzáférhető az olvasóközönség szá-
mára. Fogadják hát bizalommal és páratlan olvasói kedvvel. 

 Erdélyi Toll. Főszerkesztő: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvki-
adó, Székelyudvarhely. 

 

Vasárnap, 2009. november 22. 
 
 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. március 27. 
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2010 
 

Onagy Zoltán: 
Egy könyveslap születésnapja. 

Beszélgetés Pécsi Györgyivel, az Új Könyvpiac főszerkesztőjével 
 

Onagy Zoltán [kérdése]: Lapok születnek és enyésznek el a lapok tengerében. 
Az utóbbi évek legfőbb jellemzője, hogy egyáltalán nem indul új irodalmi folyó-
irat, bár most látszik némi mozgás, decemberben indult a székelyudvarhelyi Erdé-
lyi Toll, novemberben a Brunner kiadó ernyője alatt a Budapest Bristol, és Cson-
tos János főszerkesztése alatt a Nagyítás, megjegyzem, a Nagyításnak van mire 
optimistának lenni.  Ti hogyan éltétek túl a vészhelyzeteket? Egyáltalán volt 
olyan periódus, amikor egy hajszál az élet? 

 

Új Könyvpiac, 2010. január 24. 
 

B. D. [Bölöni Domokos]: 
Erdélyi Toll 

 

Megjelent a 2009-ben alapított Erdélyi Toll című székelyudvarhelyi folyóirat 
idei első száma. (Főszerkesztő Beke Sándor, szerkesztők Brauch Magda, Csire 
Gabriella, olvasószerkesztő P. Buzogány Árpád). A szám költői (a közlés 
rendjében): Kosztolányi Dezső, Csávossy György, Jancsik Pál, Beke Sándor, 
Kinde Annamária, P. Buzogány Árpád, Nagy Irén, Eszteró István, Bencze 
Mihály, Szente B. Levente, Józsa Attila. Prózát Nagy Irén, P. Buzogány Árpád 
és Bözödi György neve alatt olvashatunk. További rovatok: Írók a szülőföldről 
— Sipos Erzsébet: „Menteni és megtartani családot, otthont, mindazt, ami a 
miénk...” — Tamási Áron családi üzenetváltása; Az Erdélyi Múzeum-Egylet 
köszöntése — Málnási Ferenc: „az alapítók nagy lelke és példája lebeg előttünk” 
— 2009-ben ünnepelte megalapításának 150. évfordulóját az Erdélyi Múzeum-
Egyesület; 125 éve született Kosztolányi Dezső — Brauch Magda: Kosztolányi 
Dezső — a humanista; Anyanyelvünk épségéért — Málnási Ferenc: „Jót s jól!” avagy 
Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás; Sors és pálya — „Őrizzük meg anyanyelvünket, és 
adjuk tovább örökségül gyermekeinknek, unokáinknak” — Nagyálmos Ildikó 
beszélgetése dr. Brauch Magda nyelvésszel; Sütő András-díj Brauch Magdának — 
Matekovics Mihály: Dr. Brauch Magda laudációja (2008); Írói hagyaték — Nagy Pál: 
Bözödire emlékezve; Élő néphagyományok — Ráduly János: Székely népballadáinkról 
(I) — Szegény kicsi Erzsi, A nagy hegyi tolvaj, Görgei Mihályné, Szegény 
Szabó Orsik, Kicsi nemes legény, Leányok, leányok; Zsidó Ferenc: A tatár-török 
kor emléke multikulturális övezetben; Élő tudomány — Dr. Csire Gábor: A semmiből 
egy új, más világot teremtettem. Bolyai János élete és munkássága; Hit és Üzenet — 
Sipos Enikő: „Krisztust csak teljes szívvel lehet szolgálni”; Dr. Boros Béla címzetes 
érsek (1908–2003) emlékezete; Könyveink világa — Málnási Ferenc recenziói: Az 
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Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 200. könyvétől a kolozsvári utcáig (Beke Sándor—
Ráduly János: Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról); 
Erdélyiségről és irodalomról (Mózes Huba: A fáklyák már égnek); „Kivételes 
nagyságrendű csillag” (Kabán Annamária—Mózes Huba: Textus és intertextus. 
Szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban); Az életművéből kicsapó erkölcs — 
világít (Sánta Ferenc: Nemzet, hatalom, erkölcs); Eszteró István kolozsvári utcái. 
(Eszteró István: Nirvána gombostűje); Brauch Magda: Üzenet új évezredbe 
költözött embernek (Beke Sándor: A galambok kirepülnek c. verseskönyvéről). Az 
Erdélyi Toll — gyermekeknek című lapvégi fejezetben Csire Gabriella prózája, 
Beke Sándor, Jancsik Pál, P. Buzogány Árpád, Nagyálmos Ildikó gyermek-
versei. 

 

Népújság, 2010. március 27. 
 
 

 
 

Nyugati Jelen, 2010. március 29. 
 
 

Régiónkbeli szerzők az Erdélyi Tollban 
 

Dr. Brauch Magda aradi nyelvésszel közöl hosszú, az életutat és a munkássá-
got részletesen felmérő interjút az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 
2010/1-es száma Nagyálmos Ildikó tollából.  

Az interjúhoz kapcsolódik Matekovits Mihály laudációja, amelyet abból az 
alkalomból írt, hogy Brauch Magdát 2008-ban Sütő András-díjjal tüntették 
ki.  

A Székelyudvarhelyen megjelenő folyóirat legutóbbi számában olvashatjuk a 
temesvári Eszteró István, valamint a Nagyenyeden élő Csávossy György verseit, 
Sipos Enikő „Krisztust csak teljes szívvel lehet szolgálni” című, dr. Boros Béla 
címzetes érsek emlékezetéről szóló írását.   

 

Nyugati Jelen, 2010. március 29. 
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B. D. [Bölöni Domokos]: 

Erdélyi Toll 
 

Megjelent az Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési folyóirat idei második 
száma. A szám költői: Beke Sándor, P. Buzogány Árpád, Csire Gabriella, 
Csávossy György, Jancsik Pál, Mészely József, Nagy Irén, Ráduly János, Józsa 
Attila, Zsidó Ferenc, Tóth Mónika. A további tartalom: Málnási Ferenc: Erdélyi 
anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében I., Sántha Attila: Miért (h)ég a tűz?, Zrínyi 
Miklós emlékezete — Málnási Ferenc három írása (Csak jószerencse kell, semmi más, 
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme, Zrínyi második éneke), Brauch Magda: A polgárság áb-
rázolása Mikszáth Kálmán regényeiben. Interjú: A művészet őszinte szeretetét kellene visz-
szahozni (Kinde Annamária beszélgetése Jakobovits Miklós festőművésszel). Az 
Írói hagyaték rovatban Nagy Olga Ajánlásával Kocsis Rózsi életrajzi vallomás-
részlete: Jobban lesz a gyermek. A Szellemi műhelyben Barabás István elemzése: A 
Székely Útkereső az egyetemes magyar művelődéstörténet része. Beke Sándor A Székely 
Útkereső levelesládájából tesz közzé csokorra valót, a feladók között másokéi mel-
lett olyan nevek szerepelnek, mint az Egyed Ákosé, a Veress Dánielé, a Nagy Ol-
gáé, a Balogh Edgáré, a Cseke Gáboré, a Dánielisz Endréé, a Benkő Andrásé, a 
dr. Kós Károlyé, a Balla Zsófiáé, a Kovács András Ferencé. Ráduly János foly-
tatja székely népballadákról szóló sorozatát, itt a második rész olvasható. Másik 
írásának címe: Régi népi foglalkozás — a pipepásztorkodás. Beszélgetés Majlát 
Józsefné Ötvös Sára adatközlővel (1983-ból). A Hit és üzenet rovatban Beke Sán-
dor, Józsa Attila, Csávossy György versei, utóbbitól még A boldogságos Szűz című 
rádiójáték első része. A szám recenzióit jegyzik: Málnási Ferenc (A Székely Útke-
reső értékeket megőrző, igényes sokoldalúsága), Brauch Magda (Az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó gyermekirodalmi kötetei 2007–2009 között; Rózsák és hiúzok — Kinde 
Annamária Rózsavér c. verseskönyvéről), Sipos Erzsébet (A barátság hullámhosszán. 
Hajdani erdélyi tájakon. Jékely Zoltán kiadatlan leveleiből. Közzéteszi Ráduly Já-
nos). A gyermekeknek szóló rovatban Csire Gabriella Garay: Vitéz Háry Jánosát 
meséli el prózában (Az obsitos című elbeszélő költeménye nyomán). Gyermek-
verseket közöl Jancsik Pál, P. Buzogány Árpád, Ráduly János és Mészely József.  

 

Népújság, 2010. július 17. 

 
b. d. [Bölöni Domokos]: 

Az Erdélyi Toll őszi száma 
 

Elhagyta a nyomdát a Székelyudvarhelyen megjelenő Erdélyi Toll című iro-
dalmi és művelődési folyóirat idei harmadik, őszi száma. Az Írók a szülőföldön ro-
vatban „Megvívjuk mi a magunk harcát” címmel Tamási Áron tizenhárom, 
1924–37 között kelt, Benedek Elekhez, Jancsó Bélához, Áprily Lajoshoz, Molter  
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Károlyhoz, Tompa Lászlóhoz, Méliusz Józsefhez, Reményik Sándorhoz, Kacsó 
Sándorhoz és Szabédi Lászlóhoz írott levele olvasható Nagy Pál válogatásában 
és jegyzeteivel. Erdélyi magyar szociográfia alcímmel közli a folyóirat Pomogáts Béla 
Az önismeret műhelyei című tanulmányának első részét, majd Budapesti irodalomtörté-
nész vagyok címmel Nagy Pál beszélgetését a jeles irodalmárral, akinek 1968-as el-
ső munkája óta száz önálló könyve jelent meg, és közel hetven általa szerkesztett 
kötet látott napvilágot. Málnási Ferenc folytatja összefoglalóját (Erdélyi anyanyelv-
oktatás — irodalmunk tükrében II.), és a 185 éve született Jókai Mórra is emlékezik. 
Brauch Magda Laborfalvi Rózáról, Jókai Mór igazi múzsájáról ír jegyzetet, majd 
áttekinti az Erdélyi Gondolat Kiadó gyermekirodalmi köteteit. Nagy Olgától az 
Önkorrekcióm története című írás olvasható, A Bolyai-vonatkozások népi elbeszélésekben 
című dolgozatot Ráduly János írta. Beke Sándor főszerkesztő A Székely Útkereső 
levelesládájából ad közre újabb csokorravalót. Vallásos verset Csávossy György, 
Beke Sándor, Főcze Kornélia jegyez, világi témájú lírát Baricz Lajos, Beke Sán-
dor, Botár Emőke, Csávossy György, Eszteró István, Főcze Kornélia, Jancsik 
Pál, Józsa Attila, Kinde Annamária, Nagy Irén, P. Buzogány Árpád, Ráduly Já-
nos tollából közöl az Erdélyi Toll, prózáinak, gyermekirodalmi anyagának szerzői: 
Botár Emőke, Csire Gabriella, Jancsik Pál, Kozma Mária, Nagy Irén, P. Buzo-
gány Árpád, Pongrácz P. Mária. (A folyóiratot Marosvásárhelyen a Mentor és a 
Bibliofil boltjaiban forgalmazzák.)  

 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. szeptember 18. 
 
 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. július 17. 
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(németh) [Németh Júlia]: 
Művelődési kaleidoszkóp 

 

Erdélyi Toll címmel új sajtótermékkel gazdagodott irodalmi és művelődési éle-
tünk. A negyedévenként megjelenő folyóirat születését 2009-ben jelezte a Beke 
Sándor irányításával működő és a lapot megjelentető székelyudvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Lap- és Könyvkiadó. A klasszikus értékeket irányadónak tekintő kiad-
vány múlt évben napvilágot látott első, kísérleti száma óta komoly fejlődésen 
ment keresztül, beigazolva a Beköszöntő sorokban kinyilvánított szándékot, misze-
rint munkatársainak célja az élő néphagyományok ápolása mellett különleges 
hangsúlyt fektetni a nyelvművelésre, a keresztény értékekre, valamint a mai 
irodalom és művészet népszerűsítésére. S ha ez utóbbi még tovább gazdagítható 
is, az eddig napvilágot látott lapszámok olyan értékekkel szolgáltak, amilyen pél-
dául a 2006-ban elhunyt, felejthetetlen emlékű néprajzkutatónak, írónak és 
esszéistának, Nagy Olgának mindjárt az első lapszám Írói hagyaték rovatában 
közzétett, Pályám göröngyös útja című, könyvei születéséről, hazai és anyaországi 
fogadtatásukról szóló írása. A szerző elévülhetetlen érdemeket szerzett a cigány 
kérdésben ma is időszerű álláspontjával, a népi erotika témakörében megjelente-
tett vagy általa szerkesztett köteteivel, kutatásaiban az interdiszciplinaritás 
módszerének alkalmazásával. 

Ugyancsak az Írói hagyaték rovatban jelent meg Önkorrekcióm története című 
írása immár a lap II. évfolyamának idei 3. számában, melyben többek között fel-
villantja az adatok mögé is bepillantó folklorista kutatómódszerének néhány 
alaptételét, a szociográfia szerepét is hangsúlyozva. 

Különleges érdeklődésre tarthat számot Pomogáts Bélának az erdélyi magyar 
szociográfiát és Beke György munkásságát bemutató Az önismeret műhelyei című 
tanulmányának első része, valamint a Nagy Pál válogatta Tamási-hagyatékból 
származó levelek. Élvezetesek, olvasmányosak és nem utolsósorban tanulságosak 
és hasznosak Brauch Magda és Málnási Ferenc irodalomtörténeti és nyelvművelő 
írásai, Ráduly János néprajzi gyűjtései, köztük a Bolyai-kutatók számára sem ér-
dektelen Bolyai-vonatkozások népi elbeszélésekben című közlése, valamint az eddigi 
lapszámok Sors és pálya rovatában megjelent, Csire Gabriella íróval, Nagy Pál iro-
dalomtörténésszel, Jakobovits Miklós festőművésszel és Pomogáts Béla iroda-
lomtörténésszel készült beszélgetések. Az olvasó ugyanakkor a legújabb, hazai 
könyvtermésből is ízelítőt kaphat, s a gyermekirodalom sem hiányzik a folyó-
iratból: valamennyi lapszámot a legifjabb korosztálynak szóló versek, mesék zár-
ják. 

 

Szabadság, 2010. november 9. 
 
 
 
 



Beke Sándor: Erdélyi Toll — az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában (I.)  41 
 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. szeptember 18. 
 

Az Erdélyi Toll téli száma 
 

Az Erdélyi Toll irodalmi és művészeti folyóirat idei negyedik számának tartalma: 
„Megvívjuk mi a magunk harcát”. Válogatott levelek a Tamási-hagyatékból (II.). 
Közzéteszi Nagy Pál; Bertha Zoltán: „Csak legyen elég mécsesünk a várako-
záshoz”. Az Advent a Hargitán — angolul; Pomogáts Béla: Az önismeret műhelyei 
(II.). Erdélyi emlékiratok; Murádin László: Szépen magyarul; Málnási Ferenc: Erdélyi 
anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében (III.). Anyanyelvoktatásunk az önálló Erdélyi 
Fejedelemség idején (1526–1713), az erdélyi fejedelmek és egyházak oktatási-
iskolai rendszerébe tagoltan; Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka; Málnási Ferenc: 
„Téged is, te erdők szép virága” (elemzés); „A gyarapodó tudás és jellem útján a 
Székely oklevéltárig” — Demény Lajos akadémikussal Barabás István beszélget; 
Brauch Magda: Vörösmarty Mihály múzsái. Percel Etelka; A Székely Útkereső leveles-
ládájából (III.). Közzéteszi Beke Sándor; Málnási Ferenc elemzései: „magyeri király-
nak lányának élete” (700 éves a Szent Margit-legenda magyar fordítása), „Siralmas 
énneköm tetűled megválnom” (A 475 éve született s a 426 éve elhunyt Bornemi-
sza Péter emlékére), Csinom Palkó, Csinom Jankó... (300 éves kuruc győzelmi tánc-
dal); Balázs Sándor: Köznapi filozófia. I. Gondolatok — példázatokkal; Csávossy 
György rádiójátéka: A Boldogságos Szűz (II); Recenziók. Málnási Ferenc: Ti szók, kik 
egy világot átöleltek; Pongrácz P. Mária: Ladikokkal az ébredő folyón (Sipos János köny-
véről). A szám vers- és széppróza-, valamint gyermekirodalmi anyagának szerzői: 
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Beke Sándor, Csávossy György, Fodor Sándor, P. Buzogány Árpád, Lőrincz 
György, Eszteró István, Ferenczi Enikő, Jancsik Pál, Balázs Sándor, Nagy Attila, 
Bölöni Domokos, Böszörményi Zoltán, Főcze Kornélia, Csire Gabriella, Nagy 
Irén, Czirják Edit, Botár Emőke, Baricz Lajos, Józsa Attila, Panigay Róbert, 
Mészely József, Fábián Lajos, Bencze Mihály, Ráduly János, Kinde Annamária, 
Tóth Mónika, Nagyálmos Ildikó, Kozma Mária, László László.  

 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2010. december 11. 
 

2011 
 

b. d. [Bölöni Domokos]: 
Az Erdélyi Toll nyári száma 

 

A Székelyudvarhelyen megjelenő irodalmi és művelődési folyóirat III. év-
folyamának 2. számában olvashatjuk: Brauch Magda: A Székely Útkereső levelezésé-
nek felbecsülhetetlen értékű dokumentumai; Bertha Zoltán: „…meggyötörten is gyönyörű”. 
Kányádi Sándor világa; Nagy Pál: Halhatatlan; Pomogáts Béla: Útkereső iroda-
lomtudomány II.; Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében V.; 
125 éve született — Tóth Árpád: Körúti hajnal; Málnási Ferenc: „A Végtelen Fény 
milliom karátja…”; „Félek a szótól” (Brauch Magda beszélgetése Böszörményi Zol-
tánnal); Csire Gabriella: Mondák és históriák; Bölöni Domokos: Csillagfogó; 
Csávossy György: Erdélyi ima; Jancsik Pál, Elekes Ferenc, Beke Sándor, Böször-
ményi Zoltán, Nagy Attila, P. Buzogány Árpád, Bencze Mihály, Fülöp Kálmán, 
Hadnagy József, Ráduly János, Mészely József, Nagy József Levente, Csatáné 
Bartha Irénke, Székely-Benczédi Endre versei; P. Buzogány Árpád: Hölgyválasz, 
Böszörményi Zoltán prózája; Eszteró István: Újszülött unokáknak; Elekes Ferenc 
prózája, Ötvös József: Jóska, a falu bolondja; Zsidó Ferenc: Laska Lajos hétköznapi 
kalandjai; Erdélyi történelmi népballadák II.; Barabás István: Magyar zene román lexi-
konban; Málnási Ferenc: Nagy Pál: Betűvetés mezején; Erdélyi Toll — gyermekek-
nek: László László, Ráduly János, Csire Gabriella, Mészely József, Beke Sándor 
írásai. 

 

Népújság, 2011. október 8. 
 

Az Erdélyi Toll bemutatója 
 

A Súrlott Grádics irodalmi kör második ülésén, csütörtökön 18 órai kezdettel 
mutatják be az Erdélyi Toll című, Székelyudvarhelyen megjelenő irodalmi és mű-
velődési folyóiratot az unitárius egyház kövesdombi templomának Bözödi 
György Termében. Az est házigazdája Kecskés Csaba lelkész-esperes. A folyóirat 
friss számai korlátozott példányban kaphatók a helyszínen. 

 

Műsorkalauz. A Népújság heti műsormelléklete. 41. hét, 2011. október 8-14. 
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Szabadság, 2010. november 9. 
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Damján B. Sándor: 
Új folyóirat az erdélyi prérin 

 

Három éve, hogy rendszeresen megjelenik, de még mindig újnak számít, 
szűkebb pátriánkban is. Úgy tűnik, az irodalmi kánon nem kíván tudomást venni 
róla. Az elmúlt héten mutatták be a kövesdombi unitárius templom Bözödi 
Györgyről elnevezett termében az Erdélyi Toll című, Székelyudvarhelyen meg-
jelenő irodalmi és művelődési folyóiratot.  

Az évente négyszer, az évszakok járása szerint, mintegy kétszáz oldalon meg-
jelenő kiadvány 2009-ben indult, és mostanra eljutott harmadik évfolyamának 
harmadik számához, amelyben, csakúgy, mint az előzőekben is, számos 
megyénkbeli szerző nevével találkozunk. Az érdeklődők és a szerzők jelenlété-
ben zajlott a bemutató, amelyen a lapot működtető Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadóról, a lapkiadó és főszerkesztő Beke Sándor költőről is hallottunk ismer-
tetőt, csakúgy, mint az Erdélyi Toll indulásáról. Ebben segítettek a körvezető 
Bölöni Domokosnak Buksa Éva Mária és Székely-Benczédi Éva tanárnők, a 
prózaíró Ötvös József lelkész-esperes, és a névnapját is ünneplő Fülöp Kálmán 
költő, akit a jelenlévők fel is köszöntöttek ebből az alkalomból.  

Felidézték, hogy az első lapszám Arany János Vojtina ars poéticája című versé-
vel kezdődik, a beköszönő sorokban ez állt: „Szokatlan bár, de korántsem vélet-
len, hogy Arany János intelmeit, a Vojtina ars poétikáját helyeztük a folyóirat élé-
re. Azt jelzi az idejét nem múló költői hitvallás, hogy folyóiratunk klasszikus érté-
keinket tekinti mércének, irányadónak. Ezért idézi fel már az első számban 
Arany János, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós és Tamási Áron szellemi hagyaté-
kát”. A szerkesztők ugyanakkor az élő néphagyomány ápolására éppúgy gondot 
szeretnének fordítani, mint az anyanyelv művelésére.  

„Irodalmi folyóiratot indítani mindig kockázatos vállalkozás” — írta a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék 2009. október 31-i számában Váry O. Péter. — Az iro-
dalom az erdélyi magyar művelődéspártolók és -fogyasztók amúgy sem túl népes 
táborának körében az utóbbi években a más művészeti ágakhoz képest valahogy 
háttérbe szorult. Magyarázatát keresték sokan, találtak is válaszokat, a felgyorsult 
időtől a gazdasági válságig számtalant — a lényeg egy: a megállapítás, miszerint a 
magyar irodalom már saját nyelvterületén sem adható el, beigazolódni látszik. 
Ilyen körülmények között vállalkozott a székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat 
Lap- és Könyvkiadó egy új irodalmi és művelődési kiadvány megjelentetésére. 
(…) Az Erdélyi Toll már az első számától kezdve változatos és olvasmányos, a 
többi erdélyi és partiumi irodalmi lap — a Székelyföld, Látó, Helikon, Korunk, 
Várad, a virtuális világba átköltözött Irodalmi Jelen — méltó partnerévé válhat. 
Vetélytársává semmiképp, hiszen elég változatos és sokfelé ágazó irodalmi éle-
tünk, kulturális értékeink felmutatására pedig nem lenne elegendő a féltucatnyi 
kiadvány, no meg nem is nagyon engedhetjük meg magunknak a versengést e té-
ren.  
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„Az élő néphagyomány ápolásának fontosságát hangsúlyozza” — írta Kere-
kes Tünde a Vasárnap című katolikus hetilap 2009. november 22-i számában —, 
ugyanakkor nyelvészeti cikkeiben szép anyanyelvünk megőrzésére fekteti a hang-
súlyt, amely nem is oly egyszerű feladat a jelen korban. A kiadvány sokszínűsége 
éppen abban rejlik, hogy népi, irodalmi és nyelvészeti színezetű, bármely korosz-
tály számára nyitott iskolai segédanyagként, valamint szabad olvasmányként 
egyaránt. Mindezek mellett a keresztény szellemiség is áthatja a lapot, jelentős 
egyháztörténelmi eseményeket boncolgat, valamint keresztény szellemiségű, ha-
gyományőrző versekkel is találkozhatunk lapjain.  

 

Népújság, 2011. október 18. 
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N. J. [Németh Júlia]: 
Erdélyi Toll 

 

Műfaji sokrétűség, tartalmi változatosság jellemzi a Székelyudvarhelyen meg-
jelenő Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési folyóiratot. 

A lap III. évfolyamának 2011/2 számában Bertha Zoltán Kányádi Sándor 
költészetét elemzi, Nagy Pál Sütő Andrásra emlékezik, Brauch Magda pedig a 
Székely Útkereső levelezésének a dokumentumait ismerteti. Folytatódik Pomogáts 
Bélának az előző lapszámban elindított Útkereső irodalomtudomány című, az erdélyi 
írók munkásságát összegző tanulmánya, valamint Málnási Ferenc Erdélyi nyelv-
oktatás — irodalmunk tükrében című értekezése. És ugyancsak Málnási emlékezik  
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„A végtelen fény milliom karátja...” címmel a 125 éve született Tóth Árpádra. A Sors 
és pálya rovatban Brauch Magda Böszörményi Zoltánnal készített, képanyaggal 
gazdagon illusztrált interjúja olvasható. A Múzsa és lant rovatban pedig verssel 
többek között Jancsik Pál, Beke Sándor, Böszörményi Zoltán, Eszteró István, 
Csávossy György, P. Buzogány Árpád, Ráduly János jelentkezik, Csire Gabriella 
a mondák és históriák világába kalauzol, és élményszerű Bölöni Domokos Csil-
lagfogó című szépprózai írása. Ráduly János erdélyi történelmi népballadáinkból 
válogat. Olvashatunk továbbá Nagy Pál Betűvetés című kötetéről, valamint dr. 
Viorel Cosma Muzicieni din România című, a magyar zeneszerzőknek is tág teret 
biztosító, kilenc kötetes lexikonáról Málnási Ferenc, illetve Barabás István tollá-
ból. A lapszámot immár hagyományosan gyermekeknek szóló írások zárják. 

A folyóirat 2011/3 számának súlypontos írásai a 65. születésnapját ünneplő 
Bölöni Domokos köré csoportosulnak. A jeles író, a marosvásárhelyi Népújság 
művelődési rovatának szerkesztője sajátosan egyéni hangvételű, különös ízekkel, 
zamatokkal teletűzdelt Mondatok az életemről alcímet viselő visszaemlékezései az 
aprócska szülőfalu, Dányán világát hozzák érzékletes közelségbe. Bölöni Do-
mokossal P. Buzogány Árpád készített mélyinterjút, melyet az író életének és 
munkásságának fontos állomásait bemutató képanyag egészít ki. És ugyancsak itt 
olvashatjuk Zágoni Attila Bölöni Domokos című paródiáját is. A Filozófia rovatban 
Balázs Sándor Köznapi filozófia. Gondolatok — példázatokkal című értekezése ka-
pott helyet. A 175 éve elhunyt Berzsenyi Dánielről Málnási Ferenc ír, aki erdélyi 
anyanyelvoktatásról szóló tanulmányát is folytatja. Versekkel, szépprózai írások-
kal gazdagon illusztrált a Múzsa és lant, valamint a gyermekeknek szóló rovat. 

 

Szabadság, 2011. október 25. 

 
Az Erdélyi Toll őszi száma 

 

Az Erdélyi Toll idei harmadik számának Írók a szülőföldről című rovatában ol-
vashatjuk Bölöni Domokos Szélrózsa kankalin (Mondatok az életemről) című val-
lomásának első részét. A további tartalom: Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvokta-
tás — irodalmunk tükrében VI.; 175 éve hunyt el — Berzsenyi Dániel: A közelítő 
tél; Málnási Ferenc: Berzsenyi Dániel örökszép elégiája. A Sors és pálya rovatban: „Ho-
gyan kellene megszólalni?” (Születésnapi beszélgetés a 65 éves Bölöni Do-
mokossal). A Múzsa és lant szerzői Jancsik Pál, Mészely József, Kozma László, 
Bölöni Domokos, Csávossy György, Csire Gabriella, Elekes Ferenc, P. Buzo-
gány Árpád, Beke Sándor, Nagy Attila, Tar Károly, Burján Emil, Kedei Zoltán, 
Zsigmond Győző, Ráduly János, Kamenitzky Antal, Vandra Attila, Molnos Fe-
renc, Demeter Attila, Zágoni Attila. Olvashatunk továbbá verselemzést; váloga-
tást A Székely Útkereső levelesládájából; az Erdélyi történelmi népballadák sorozat har-
madik részét; Balázs Sándor Köznapi filozófia — gondolatok példázatokkal tanulmá-
nyának harmadik részét. A Hit és üzenet Beke Sándor versét, Sebestyén Péter el-
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mélkedését hozza. Írnak az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kö-
tetéről is. A gyermekeknek szánt fejezetben Jakab Rozália közöl Nyikó menti 
székely népmeséket, Ráduly János gyermekverseket, Csire Gabriella lapp mese-
feldolgozást, Mészely József rímes helynévsorolót, Baricz Lajos verses mesét, 
Mészely Adél gyermekprózát. 

 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. október 29. 

 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. október 8. 

 
Az Erdélyi Toll negyedik száma 

 

Megjelent az Erdélyi Toll III. évfolyamának 4. száma. Tartalma: Bölöni Domo-
kos: Szélrózsa kankalin (II.), Komán János: Az álarcos költő rímei, Bertha Zoltán: 
Az abszurd az újabb erdélyi magyar irodalomban; Burján Emil: Fülep Lajos műbölcseleti 
alapelvei (I.), Málnási Ferenc: Nyelv és kultúra a változó régióban, Brauch Magda: Le-
maradunk? avagy Közös anyanyelvünkért; Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás — 
irodalmunk tükrében. Jancsik Pál versei; Bölöni Domokos: Egydumáju Sümi Laji és 
az üldözője, Csávossy György: Új ars poetica, Beke Sándor, Böszörményi Zoltán 
versei; Ferenczi Enikő: Pirka, Tar Károly, P. Buzogány Árpád, Nagy József Le-
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vente versei; Csire Gabriella: Mondák és históriák; Burján Emil, Hadnagy József 
versei; P. Buzogány Árpád: Ingyen sör; Demeter Attila, Zsigmond Győző, Mészely 
József versei; Böszörményi Zoltán: A tél; Fülöp Kálmán, Székely-Benczédi End-
re, Kamenitzky Antal versei; Vandra Attila: Könnyek férfiszemben; Molnos Ferenc 
versei. A Székely Útkereső levelesládájából VI.; Erdélyi történelmi népballadák IV.; 
Kozma László prózája és versei; Beke Sándor: Ünnepi színpad, Málnási Ferenc: A 
Székely Útkereső levelesládája és a levelezés dokumentumok tükrében, László László: Tör-
téneti mondák; Ráduly János gyermekversei, Csire Gabriella: Az akaratos Kis 
Medve, P. Buzogány Árpád gyermekversei.  

 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. november 19. 

 
2012 
 

Németh Júlia: 
Transsilvanicumok 

 

Irodalom- és művészettörténet, művészetfilozófiai fejtegetések, nyelvművelés, 
a szülőföldhöz kapcsolódó írások, vallásos tematika, filozófia, élő néphagyo-
mányok, irodalmi anekdoták, könyvismertetők, szépprózai írások és versek, 
gyermekirodalom — mindez egy helyen, az Erdélyi Tollban.  

A Székelyudvarhelyen negyedévenként megjelenő irodalmi és művelődési fo-
lyóirat — kiadja az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó vállalat — IV. évfo-
lyamának idei első száma, többek között, Tamási Áron hagyatékban őrzött publi-
cisztikai jegyzeteiből közöl válogatást. 

A két világháború közti erdélyi magyar irodalom jeles képviselője, a Nagy-
enyedet „választott, szellemi szülőföldjének” tekintő Berde Mária életének és 
munkásságának fontosabb mozzanatait Józsa Miklós eleveníti föl. A fényképek-
kel gazdagon illusztrált tanulmányt versek és az írónő Szórványgyermek voltam cí-
mű, 1944-ben az Ifjú Erdélyben megjelent írása egészíti ki. S ugyancsak az Írók a 
szülőföldről rovatban kaptak helyet Bölöni Domokos újabb, színesen olvasmányos 
„mondatai az életéről” Szélrózsa kankalin (III) címmel. 

„Az irodalmi élet kezdetben vitákkal zajlott, a liberálisok és a konzervatívok, a 
tradíciók és a progresszió hívei szellemi viadalokban mérték össze erejüket. Ezek 
a viadalok azonban, minden bizonnyal a közösen viselt kisebbségi sors kö-
vetkeztében, sohasem voltak olyan kérlelhetetlenek, mint a Magyarországon fo-
lyó irodalmi viták, Erdélyben nem jöttek létre a magyarországihoz hasonló küz-
delmek a hagyományőrzők és az újítók, a »népiesek« és az »urbánusok« között. A 
regionális tradíciók és az újonnan érkezők által képviselt eszmék meglehetősen 
hamar kiegyenlítődtek, a különböző forrásokból származó gondolatok gyorsan 
egymásba olvadtak. Valójában ezek az elvi szintézisek (vagy kompromisszumok) 
szabták meg a kisebbségi irodalom ideológiáját a későbbiek folyamán” — véli 
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Pomogáts Béla Erdélyi irodalom — Hagyományok és alapok című értekezésében. 
Bertha Zoltán Erdélyi írók Szárszón című írásában pedig a magyar identitás kér-
déskörét boncolgatja. 

A Maradandó művészet rovatban Albert-Lőrincz Márton Gondolatok a kultúráról 
című tanulmánya olvasható. „Az az igazság, hogy a kultúra művelői és me-
nedzselői, valamint foglalkoztatottjai nem sokat törődnek a fogalom definíciójá-
val, nem bíbelődnek »gyakorlatiatlan«, elvont elméleti kérdésekkel, ahogy a köz-
ember sem, hiszen — vélik — nem az ő dolguk. Mi, olvasók, befogadók és mű-
élvezők azonban gyakran megütközünk azon, hogy milyen sokszor és hányaveti-
en összekutyulják a szezont a fazonnal, a művészetet a kultúrával azok, akik 
megszólalnak a tárgyban” — állítja a szerző. Végkövetkeztetésként pedig megál-
lapítja: „A szellemi kisugárzás a lélek mélyrétegeiből fakad, és bizonyos értékeket 
küllemesít. Ezek az értékek szelektíven és rétegesen nyilvánulnak meg. Maga a 
kultúra tehát a közösségi aktivizmus történeti kifejeződése.” 

 

 
 

Műsorkalauz, A Népújság heti műsormelléklete. 
41. hét, 2011. október 8-14. 

 
Az előző lapszámban megjelent írásának folytatásaként Burján Emil az 1970-

ben elhunyt neves budapesti művészettörténésznek, a Magyar művészet szerzőjé-
nek, Fülep Lajosnak a műbölcseleti alapelveit ismerteti. Ízelítőként: „az újkori 
művész nemcsak lelki táplálékot nyújt korának akkor, amikor alkot, hanem tá-
madja is azt; a festő ostromolja minden ecsetvonásával, a szobrász vésőjével, a 
költő minden verssorával s az újkori színész minden gesztusával, még azzal is, 
hogy hátat fordít publikumának.” 

Málnási Ferenc a 300 évvel ezelőtt született Bod Péterre és a 170 évvel ezelőtt 
elhunyt Bölöni Farkas Sándorra emlékezik és közli Erdélyi anyanyelvoktatás — iro-
dalmunk tükrében című értekezésének újabb, VIII. fejezetét. Olvasmányosak to-
vábbá Ráduly János irodalmi anekdotái. 

A Múzsa és lant rovatban Jancsik Pál, Csávossy György, P. Buzogány Árpád, 
Mészely József, Kamenitzky Antal, Beke Sándor, Albert-Lőrincz Márton, Deme-
ter Attila, Ráduly János, Pálffy Tamás Szabolcs, Fülöp Kálmán, Illyés András 
Zsolt, Czirmai Szabó Sándor és Bartus Rozi versei, valamint Ferenczi Enikő, 
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Csire Gabriella, Bölöni Domokos, Zsidó Ferenc, Buksa Éva Mária, Molnos Ferenc 
és Kedei Zoltán prózai írásai olvashatók. A gyermekvilág szerzői pedig: P. Buzogány 
Árpád, Mészely József, Ráduly János, Csávossy György, Kiss Lehel, Németh János, 
Csire Gabriella, Bölöni Domokos, Jakab Rozália és Mészely Adél. 

A széles olvasóréteget megcélzó, tartalmi-tematikai szempontból változatos 
folyóirat az erdélyi könyvesboltokban vásárolható meg. 

 

Szabadság, 2012. június 19. 
 

Pomogáts Béla: 
„Az erdélyi magyar irodalom…” 

 

Az erdélyi magyar irodalom, egyáltalán az erdélyi magyarság iránti el-
kötelezettségem csak erősödött az elmúlt évtizedek során — hozzájárultak ehhez 
igen gyakori erdélyi utazásaim is, és mára nem egyszer kerülök abba a helyzetbe, 
hogy Budapesten (mások mellett) nekem kell képviselnem az erdélyi magyar kul-
túra érdekeit. 

Természetes, hogy ilyen előzmények után, ennek a személyes elkötelezettség-
nek a következtében rokonszenvvel figyelem az Erdélyi Gondolat nevű kiadó, a 
Székely Útkereső és az Erdélyi Toll című folyóiratok tevékenységét (az utóbbiban 
különben több tanulmányom is megjelent). Fontosnak tartom, hogy Székely-
udvarhelyen ilyen tevékeny és gazdag szellemi műhely dolgozik, más székely-
földi: marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi irodalmi, illetve tudo-
mányos műhelyek mellett. A Székelyföld a maga különleges történelmi és kulturális,  
mondhatnám így is: „lelki” hagyományai révén a magyar kulturális közösség 
meghatározó tényezője. Mondhatnám, ahhoz, hogy a nemzeti kultúra teljes érté-
kű örökösei és gazdái legyünk, egy kicsit „székelyeknek” is kell lennünk — Bu-
dapesten, Szegeden, Debrecenben, Pécsen, sőt Szabadkán, Pozsonyban és Kas-
sán is. Vagyis vállalnunk kell a Székelyföld hagyományait és kultúráját, ismer-
nünk kell ezt a kultúrát, birtokba kell vennünk egyetemes magyar értékeit, és el 
kell köteleznünk magunkat fennmaradásának és gazdagodásának, megismerésé-
nek és megismertetésének ügye mellett. Mindennek szolgálatában áll, mindezt 
elősegíti az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, a Székely Útkereső és az Erdélyi Toll.  

Aki valamennyire is ismeri ezeknek a műhelyeknek a munkáját, az meg-
győződhet arról, hogy milyen tevékenyen és hatékonyan végzik a Székelyföld, 
Erdély, ezen túl az egész magyar kulturális közösség értékeinek gondozását, va-
lóban olyan szellemi műhelyt hozva létre, amely nemcsak a hagyományokat és 
értékeket mutatja fel, hanem új hagyományokat és értékeket is teremt. (…) 

A kezemben lévő könyvészeti kimutatás szerint a könyvkiadó mindmáig több 
mint két és félszáz kötetet jelentetett meg, és ezzel az eredménnyel a legtöbbet 
publikáló erdélyi (sőt egyetemesen magyar) könyvműhelyek közé került. Hasonló 
eredményességről tehetek tanúságot az Erdélyi Toll című folyóirat tekintetében is 
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— ami természetesen azért is fontos számomra, mert egy idő óta magam is 
munkatársa vagyok. 

 

In: I. Sajtókiadványok. I. A székelyudvarhelyi szellemi műhely első sajtóterméke, a Szé-
kely Útkereső. 1. Az 1989 utáni romániai magyar sajtó — mint szerep és alkotói segítség. 
Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Vásárhelyi Hírlap, 2011. október 11. 
 
 

Beke Sándor: 
„Lapok születnek és enyésznek el a lapok tengerében…” 

 

Lapok születnek és enyésznek el a lapok tengerében. Az utóbbi évek legfőbb 
jellemzője, hogy egyáltalán nem indul új irodalmi folyóirat, bár most látszik némi 
mozgás, decemberben indult a székelyudvarhelyi Erdélyi Toll, novemberben a 
Brunner kiadó ernyője alatt a Budapest Bristol, és Csontos János főszerkesztése alatt 
a Nagyítás (…)” — jelezte Onagy Zoltán az Új Könyvpiac főszerkesztőjének, Pécsi 
Györgyinek, 2010 januárjában Egy könyveslap születésnapja című, a Nyugati Jelenben is 
napvilágot látott beszélgetésében. Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat 
megjelenését ismert erdélyi magyar lapok köszöntötték, mint: a kolozsvári Króni-
ka, Szabadság, Vasárnap, a marosvásárhelyi Népújság és Vásárhelyi Hírlap, a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék, az aradi Nyugati Jelen, a székelyudvarhelyi Polgári Élet, a 



52 Műhely 

temesvári Heti Új Szó, a Besztercei Híradó, a Gyergyói Kisújság, a nagybányai Bányavi-
déki Új Szó, az Erdőszentgyörgyi Figyelő. 

Tény, hogy az Erdélyi Toll olyankor, olyan időben látott napvilágot, amikor 
irodalmi és művelődési életünk terén körvonalazódni látszott: itt Erdélyben min-
den fontosabb művelődési központban emeltek egy „írott szellemi bástyát”, 
minden „irányzatnak”, „csoportosulásnak” van saját publikálási lehetősége. A 
Székelyudvarhelyen működő Erdélyi Gondolat Könyvkiadó jóvoltából megje-
lenő folyóirat bebizonyította: igenis, a Székelyföld szívében, Udvarhelyszéken, 
Székelyudvarhelyen szükség volt/van egy olyan objektív szemléletű és pártatlan 
kiadványra, mely nemcsak a 20 éves könyvkiadó szerzőinek, munkatársainak 
nyújt publikálási lehetőséget, hanem hatósugara egész Erdélyre, a magyar nyelv-
területre kiterjed, s szívesen közli a partiumi és bánsági szerzőket is. 

A vaskos folyóirat (a harmadik évfolyam végére 2500 B5-ös /átszámítva közel 
5000 A5-ös könyv/oldalnyi anyagot ölel fel) első számát Váry O. Péter a Három-
szék 2009. október 31-i számában így jellemzi: „A szerkesztőségi beköszöntőben 
kiemelik: »folyóiratunk klasszikus értékeinket tekinti mércének, irányadónak«, s 
ennek megfelelően állították össze az első lapszámot, mely igazán nagyon válto-
zatosra, olvasmányosra sikeredett, többi erdélyi magyar irodalmi lapunk — Szé-
kelyföld, Látó, Helikon, Korunk, Várad, a virtuális világba átköltözött Irodalmi 
Jelen — méltó partnerévé.” 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfor-
dulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi taná-
rokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványok-
ról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely 
Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Csire Gabriella: 

„Az Erdélyi Toll egyrészt akkor lépett színre…” 
 

Az Erdélyi Toll egyrészt akkor lépett színre — gondos előkészítő munkálatok 
eredményeként —, amikor már senki se gondolta volna, hogy a meglévő iro-
dalmi-művelődési lapok, folyóiratok köré tömörült szerzők és olvasók köre rég 
kialakult, másrészt a sajtó világában is erőteljesen mutatkoztak már a bennünket 
is érintő európai gazdasági válság tünetei. 

Az új, Székelyudvarhelyen megjelenő erdélyi irodalmi-művelődési folyóiratnak 
mégis sikerült magára vonnia a figyelmet és talpon maradnia. Ebben minden bi-
zonnyal szerepet játszik az Erdélyi Toll sajátos profilja, figyelemre méltó szerző-
gárdája, a rendszeres időközökben való megjelenés — negyedévente lát napvi-
lágot,   igényes  kivitelezésben,  200-300 oldalon —,   na  meg  a  zökkenőmentes  
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Népújság, 2011. október 18. 
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terjesztés és a kedvező sajtóvisszhang, a beharangozás éppúgy, mint például a 
nemrég Marosvásárhelyen szervezett folyóiratbemutató. 

Nem véletlen, hogy Beke Sándor áll a folyóirat élén, az általa alapított, tíz év-
folyamot megélt Székely Útkeresőnél szerzett tapasztalattal. Jobbára az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó szerzőire támaszkodott, amikor 2009-ben szárnyra bocsá-
totta az új sajtóterméket. Azóta, mondhatni, minden egyes lapszámmal tovább 
fejlődött, gyarapodott az Erdélyi Toll, tematikailag éppúgy kikristályosodott, mint 
a műfajok tekintetében. A közismert szerzők — nem ritkán a szakma „nagy öre-
gei” — mellett a most bontakozó fiatal tehetségek szóhoz juttatása teszi ele-
venné, változatossá, minden korosztálynak és számos érdeklődési körnek megfe-
lelővé a folyóiratot. Előkelő hely illeti meg a néprajzzal, hagyományaink feltárá-
sával és ápolásával foglalkozó cikkeket és tanulmányokat, de hangsúlyossá vált az 
irodalom és a nyelvművelés korszerű kérdéseinek, akárcsak a keresztény érté-
keknek a köztudatba vitele is. És ekkor még nem is szóltam a felnőtteknek szánt 
irodalmi alkotásokról. 

Az Erdélyi Toll fő erősségei közé tartozik a gyermekirodalmi rovat. A legkisebbek-
től a gimnazista korosztályig terjed hatósugara. De a műfajok szempontjából is igen 
változatos: verset, mesét, mondát, meseregényt foglal magába, bő ötven oldalon. 
Ezzel a negyedévente megjelenő miniantológiával a felnőttek dolgát is megkönnyíti, 
hiszen a szülő kezébe adja az esti mesét, az iskolás gyermek számára a tananyaghoz 
(is) kötődő meséket és mondákat, akárcsak az évszakokhoz illő, szavalásra is alkal-
mas verseket — kortárs szerzők prózáját és líráját. 

Hangsúlyozni szeretném a szerkesztőség újra fogékony nyitottságát és megbízható-
ságát. Ezért remélhető, hogy 2012-ben és az eljövendő esztendőkben is egyre több te-
hetséget fog megnyerni, és ilyenformán megtartani a helyes arányt a szépirodalmi-
művészeti alkotások, valamint az elméleti jellegű munkák (esszék, tanulmányok stb.) 
között, az olvasási igényt kielégítő értékes irodalmi alkotások javára.  

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Ráduly János: 

„Amikor 2009 őszén megjelent az Erdélyi Toll című 
irodalmi és művelődési folyóirat első száma…” 

 

Amikor 2009 őszén megjelent az Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési fo-
lyóirat első száma, épp Székelyudvarhelyre utaztam Beke Sándorékhoz. Leg-
hamarabb az ifjabb Bekével, Sanyikával találkoztam, aki a folyóirat munkatársa-
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ként nem utolsó sorban az impozáns, tartásos folyóiratborító tervezője is. Dél 
körül volt, kint az udvaron, a bejárati kőlépcsőn beszélgettünk. 

— Megjelent az új folyóirat — mondta Sanyika, azzal megfordult, s már hozta 
is az első példányok egyikét. Amikor megpillantottam a barnás-sárgás színezetű 
borítólapot (őszi számnak készült), nagyon meglepődtem, székelyesen szólva: „el-
bámultam magam”. Nyilván, a legelső kérdésemet már a hiúság diktálta: 

— Én benne vagyok-e a folyóiratban? 
— Több anyaggal — válaszolt Sanyika. 
Épp a második oldalra nyitottam ki, a szerkesztőség és a munkatársak névso-

rához. Olvastam: Grafikai kivitelezés: Beke Sándor-Olivér (…) A címlap illuszt-
rációját Péter Katalin készítette. 

 

 
 

Szabadság, 2011. október 25. 
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Aztán elmélyültem a laptest anyagának tanulmányozásában. Megragadtak a fe-
jezetcímek, íme néhány közülük: Írók a szülőföldről, Anyanyelvünk épségéért, Petőfi 
Sándor emlékezete, Múzsa és lant, Hit és üzenet, Élő néphagyomány, Könyveink világa, Er-
délyi Toll gyermekeknek stb. Tudtam — már régebbről — Beke Sándor szintetizá-
lásra törekvő „hajlandóságairól”, s most íme, izgalmas profilú folyóirattal lép az 
olvasóközönség elé. A Beköszöntő sorokból ezt ragadom ki: „Fogadják bizalommal 
és pártatlan olvasói kedvvel a Székelyudvarhelyen szerkesztett és kiadott új sajtó-
terméket…” Azóta minden számot felette nagy érdeklődéssel vártam/várok, 
könyvespolcomon ott sorakozik az eddigi termés tíz száma: máris művelődés- és 
irodalomtörténeti értékűek. Iparkodom, nyilván, hogy a következő „laptestek-
ben” is szerepeltessen a szerkesztő, ezzel kívánom jelezni — a magam számára is 
— a lap további „szükségvoltát.” 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Bertha Zoltán: 

„A személyes emlékek az eddigiek után 
továbbvezetnek most már a mai időkhöz…” 

 

A személyes emlékek az eddigiek után továbbvezetnek most már a mai idők-
höz és a Beke Sándor további fáradhatatlan kezdeményező ambíciózusságának 
köszönhetően létrejött új folyóirat, az Erdélyi Toll megindulásához. Ez a folyóirat 
megint csak az összefogás, a sokszínűség, az élni akarás, a megmaradás gyönyörű 
példája és példázata. Százféle erdélyi és távolabbi szerző munkáival jelenik meg, a 
honismeret, a helytörténet, a kultúrhistória, a művelődéstudomány, a szépiroda-
lom, az esszé ezernyi színárnyalatban kibontakozó értéktartományait felvonul-
tatva. Rangot jelent, és nemcsak színfolt, hanem igazodási pont is, őrtálló, sorvi-
gyázó figyelem és kilátótoronyként összegződő, emelkedő minőségszféra szim-
bóluma is egyben. Az első számot már megkaptam a kitűnő irodalomtörténész, a 
marosvásárhelyi Nagy Pál barátomtól, s azután a debreceni Sütő András emlék-
konferencián elhangzott előadásomat elküldtem, és hamarosan meg is jelent. Így 
aztán egyfajta szellemi otthonommá is vált a lap, mert később is sorra jöttek 
benne további írásaim az erdélyi irodalomról. Nagy, különleges megtiszteltetés, 
megbecsültség számomra együtt szerepelhetni Bölöni Domokossal és Ráduly Já-
nossal, Nagy Pállal és Csávossy Györggyel, Fodor Sándorral és Lőrincz György-
gyel, Kozma Máriával és Burján Emillel és mind a többiekkel — egészen a már 
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régebb óta Debrecenben élő Hadnagy Józsefig, akinek Labirintus (Bp., Rím 
Könyvkiadó, 2009) című verseskötetéhez én írhattam bevezető méltató ta-
nulmányt. 

Jól emlékszem, miképpen is lehetne felejteni, ahogyan Székelyudvarhelyen is 
félve botorkáltunk, este villanyvilágítás nélküli sötétben, nappal reménykedve a 
mégis-megmaradásban, az átcsempészett történelmi, népismereti, szépirodalmi 
könyveket rakosgatva, például Miklós Ferenc magyartanár barátunkkal beszél-
getve, tanakodva, keseregve — a zsarnokság évadán, pusztulásunk mikéntjén 
merengve. És ezek az idők milyen élesen-életesen elevenednek elő az ugyancsak 
udvarhelyi Lőrincz Gyurka barátom nagyszerű regényeiben! Szomorúság és élet-
bizalom: ez jellemez ma minden szellemi igényt, mert nem lehet nem észrevenni 
etnikai sorvadásunk aggasztó tüneteit, ugyanakkor kötelességünk és felelőssé-
günk a jövőteremtő munkálkodás. Ez a kötelességéthosz fűti az Erdélyi Toll mű-
ködtetését is, színvonala, jellege, holdudvara pedig nyilván egyre feltűnőbb lesz 
az erdélyi és egységes kárpát-hazai kulturális magyar égboltozat alatt. 
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— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
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Népújság, Múzsa-melléklet, 2011. október 29. 
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Barabás István: 
„Igaz, amit a kérdés megfogalmaz: minden fontosabb művelődési 

központban emeltek írott szellemi bástyát…” 
 

Igaz, amit a kérdés megfogalmaz: minden fontosabb művelődési központban 
emeltek írott szellemi bástyát. De sajnos az is igaz, amit a kérdező elhallgat: hogy 
támogatók híján legtöbbjük ki is múlt az élők sorából. Ki emlékszik ma már 
Nagyvárad, Temesvár, Csíkszereda irodalmi-művészeti folyóirataira, amelyeket 
Horváth Andor, Szekernyés János, Koszta István neve fémjelzett? Jött ugyan he-
lyettük a Székelyföld, az Irodalmi Jelen, a Várad, de a kérdés nyitva marad: szellemi 
életünk vajon tud-e annyi és olyan fajsúlyú terméket szállítani a szerkesztőségek-
nek, hogy a Látó, a Korunk, a Helikon mellett az újakat is életben tartsa? Ítélje meg 
az olvasó, ki hogyan tudja tartani a színvonalat olyan körülmények között, amikor az 
erdélyi magyar irodalom termésének színe-java (anyagi okokból) Magyarországon je-
lenik meg. Vagy mégse épp ilyen fekete az ördög? Minden sötét víziók ellenére, 
2009-ben piacra került az Erdélyi Toll. Megint csak tapsolni tudunk neki, ahogy ör-
vendtünk a Székely Útkeresőnek, és megint érdeklődéssel várjuk minden lapszáma 
megjelenését. Hogy mit jelent nekem az újszülött, erre nem válaszolhatok érdem-
ben, mert bedolgozója vagyok: a kérdésben említett 75 (!) magyar író árnyékában 
szerényen meghúzódó bukaresti újságíró. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
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Albert-Lőrincz Márton: 

„Ha lakonikusan válaszolnék a kérdésre, azt mondanám, 
hogy szeretem. Szeretem az Erdélyi Tollat...” 

 

Ha lakonikusan válaszolnék a kérdésre, azt mondanám, hogy szeretem. Szere-
tem az Erdélyi Tollat. Nyilván ennél árnyaltabban is lehet értékelni. Hogy mit je-
lent számomra?  

a.) Időszerűek a szerkesztői célok, azaz a hagyományápolás és a modernitás. A 
szerkesztői Beköszöntőben kijelölt cél szerint a folyóirat „a klasszikus értékeket te-
kinti mércének, irányadónak”. A klasszikus értékek jelentik „az élő néphagyo-
mány ápolását”, „az anyanyelv művelését”, „a megtartó keresztény hit” ébren 
tartását. A modernitás szerintem két feladatot ró ki: a „mai irodalom új hajtásai-
nak nyomon követését”, és az „erdélyi gondolat” továbbvitelét. Nekünk itt Er-
délyben ez lenne a dolgunk. 
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b.) Folyamatos az irodalomszervezői munka. Beke Sándornak az Erdélyi Tollban, 

ahogy ő maga mondja, több mint 100 magyar írót sikerült megszólaltatnia, és a 
paletta még mindig bővül. Száz írót, és ráadásul magyart talán nem nehéz egy 
asztal mellé ültetni, de egy asztal mellett megtartani irodalomszervezői teljesít-
ménynek számít, még a mi kis magyar (nem kis-magyar) peremvidékünkön is. A 
2009-ben induló Erdélyi Toll, hasonlóan a Székely Útkeresőhöz, irodalmi és műve-
lődési folyóiratként definiálja magát, de a váltásból eredő változás áthatja a la-
pot. Letisztultabb lett az a szándék, hogy a székelyföldi-erdélyi irodalom a ma-
gyar irodalom szerves részeként jelenítődjön meg. 2009-ben már vége van a ro-
mantikus társadalmi ábrándnak, tehát a szemlélet megújítása időszerűvé vált. El-
jött az idő arra, hogy az elmúlt évtized életérzéseit, a sajátos román demokrácia-
élményét újrafogalmazzuk, a meg- és itt maradás, továbbá az emberi és magyar 
méltóság, valamint a közösségi jogérvényesítés szempontjából. A szerkesztői 
szándék újrafogalmazását segítette Beke Sándor szerkesztői-irodalomszervezői 
tapasztalata, és az a munkatársi-szerzői csoportosulás, amely a lap köré szerve-
ződött. Az Erdélyi Toll nem a semmiből, a Székely Útkereső strukturális és per-
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szonális bázisán tudott megkapaszkodni, de teret nyitott olyan alkotók előtt is, 
akik korábban a kanonizált irodalmi sajtóban marginalizáltak voltak. 

c.) Megmaradt az üzenetes irodalom. Az Erdélyi Toll véleményem szerint jó úton 
halad, fegyelmezetten követi hitvallását, a klasszikus értékek vállalását (a koráb-
ban vázolt koncepció szerint), nem hódított teret a formává üresedett l’art pour 
l’art, hűséggel tolmácsolja az erdélyiséget.  

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi 
Toll — az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bás-
tya”. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészek-
kel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, 
sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 
2012. 

 
Sipos Erzsébet: 

„Az Erdélyi Gondolat égisze alatt 2009-ben megjelenő 
Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat…” 

 

Az Erdélyi Gondolat égisze alatt 2009-ben megjelenő Erdélyi Toll irodalmi és 
művelődési folyóirat számos erénye mellett egyik legjelentősebb az, hogy politika-
mentes. Nem hajlik sem jobbra, sem balra, nem szolgálja bizonyos körök érdekeit, 
ami, gondolom, elsősorban a főszerkesztő-igazgató Beke Sándornak tulajdonít-
ható. Bizonyára ráérzett az olvasótábor azon elvárására, igényére, hogy mellőzze a 
különböző „csoportosulásokat” képviselő írásokat a kiadványokból, és ezáltal 
mindenkihez egyformán szóljon. Az anyanyelvőrzés, az értékmentés nyelvén. El-
ismerésem az Erdélyi Toll értő szerkesztőgárdájának, gondos grafikai kivitelezőinek, 
akik ízléses, sőt művészi „tálalásban” adják ki kezükből a folyóiratot. 

Az Erdélyi Toll őrzi a színvonalát. Nem olcsó, átlátszó „trükkökkel” igyekszik 
hatni az olvasóra, hanem amit nyújt, az nívós, hasznos és nyelvezetében mindenki 
számára érthető olvasnivaló. Megőrzésre, továbbadásra méltó szellemi táplálék 
gyermeknek, fiatalnak és idősnek egyaránt. A számos, anyanyelvoktatást feltérké-
pező tanulmány, a néprajzot, hagyományőrzést taglaló anyagok, a történelmi múl-
tat megidéző írások, neves íróink levélváltásának feldolgozása, a gyermekirodalom 
gyöngyszemei — mesék, versek, mondák, visszaemlékezések —, a hit erősítésének 
szentelt írások, életrajzok közlése, a nemzeti öntudat és összetartozás gondolatá-
nak ápolása — a székely, magyar, csángó örökség —, a nép ajkán fogant történe-
tek, szólások, mondókák gyűjteménye… és még sorolhatnám, de a felsorolásnál 
hitelesebben tanúskodnak a nyomdából kikerült számok. 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
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Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Publicaţii seriale. 2009. 
Editura Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, 2011. 

 
P. Buzogány Árpád: 

„Azok közé tartozom, akik az Erdélyi Toll megjelenése előtt…” 
 

Azok közé tartozom, akik az Erdélyi Toll megjelenése előtt jóval gondolkodtak 
egy ilyen kiadványon, illetve e lap céljain, feladatain, szerepén, lehetséges munka-
társi körén. Az olvasót elsősorban talán az lepi meg, hogy Székelyudvarhelyen is 
lehet olyan témájú folyóiratot szerkeszteni, mint az önmagát központnak kikiál-
tott Kolozsváron, még a szakma és a politikum rendszeres anyagi támogatása 
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nélkül is. És hogy olyan szerzőket is olvashat itt, akiket máshol még legjobb írá-
saikkal sem fogadnak, értem itt a magyar nyelven megjelenő nagyon csekély 
számú irodalmi-művelődési folyóiratot. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Bölöni Domokos: 

„Az Erdélyi Toll egyelőre…” 
 

Az Erdélyi Toll egyelőre érdekes színfoltnak látszik a magyarul megjelenő iro-
dalmi kiadványok sokaságában. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtó-
kiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
— Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Balázs Sándor: 

„Az Erdélyi Toll című folyóiratról  
már közvetlen tapasztalataim vannak…” 

 

Az Erdélyi Toll című folyóiratról már közvetlen tapasztalataim vannak, hiszen 
az a megtiszteltetés ért, hogy „egy közös erdélyi asztalhoz ültetett” említett közel 
75 magyar író között magam is ott vagyok. Mivel személy szerint engem kérdez-
nek — mit jelent számomra ez a sajtótermék —, képmutatás volna arról nem 
szólni, hogy nekem ez a kiadvány közvetlen, úgymond (nem anyagi) nyereséget, 
megszólalási lehetőséget biztosít, s ezért igen hálás vagyok a szerkesztőségnek. A 
lapszámok persze saját értékrendemben ennél sokkal többet közvetítenek ne-
kem: gazdag eszmeiséget — még ha esetenként szembetűnő nívókülönbségek 
vannak is a közölt írások között. Őszinte elismerésemet fejezem ki azért, hogy 
olyan (talán konok) következetességgel a székely mentalitás múltját, népi gyö-
kereit igyekeznek olvasóközelbe hozni. Magam is székely vagyok, amolyan 
„árnyékszékely”,  miként apám engem  —  a  Kolozsvárra  került  kászonaltízi  
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Szabadság, 2012. június 19. 
 

szolgalegény és az ugyanabból a faluból származó cselédlánynak a kincses város-
ban született „nadrágos góbé gyerekét” — titulált. Lehet, hogy ez az „elfajzott 
voltom” diktálja azt, hogy az Erdélyi Toll székely-centrikusságának irodalmi meg-
ítélésében valamit hiányolok: a székelyek nemcsak az autonómiára szomjazó tá-
jakon, a rovásírással megjelölt Székelyföldön élnek, hanem szerte a nagyvilágban. 
(Tamási Áron székely maradt Amerikában, s akkor is, amikor a saját államába te-
lepedett át.) Talán a Bukarestbe, Kolozsvárra, vagy miért ne, Óceánon túlra ke-
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rült székelyekről is többet kellene szólni. Lehet, hogy ismét haza beszélek, gon-
dolok például arra, hogy az Újvilágban meggazdagodott székelyek — mint 
unokabátyám, Balázs Ferenc, aki áldozatosan segítette a kászoni itt maradottakat 
— milyen erőfeszítéseket tettek/tesznek a hazaiak támogatásában. Meg aztán 
egy másik, ugyancsak személyes vonatkozás: a harmincas években Kolozsváron 
rövid ideig megjelent egy újság Székely Alkalmazottak Lapja címmel. A 
szerkesztője, Ladó Lajos nagy hóhányó volt — de nem ez a lényeg, hanem az, 
hogy a kincses város székely cselédlányainak, szolgalegényeinek lapjuk volt. Az 
ilyen sajtójelenségekkel is foglalkoznia kellene a folyóiratnak, ez is „székely kér-
dés”. Mint ahogyan a Magyarországra áttelepült székely honfitársaink életéről is 
szívesen olvasnának az itthoniak. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Brauch Magda: 

„Az Erdélyi Toll színvonalas, sokoldalú folyóirat…” 
 

Az Erdélyi Toll színvonalas, sokoldalú folyóirat, és magam sokra értékelem 
politikamentességét. Sajnálom viszont, hogy megyénkben (Arad megye) nem le-
het hozzájutni szabad árusításban, pedig volna rá igény. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Demeter Attila: 

„Az Erdélyi Toll épp jókor született…” 
 

Az Erdélyi Toll épp jókor született: a Székelyföldnek szüksége volt és van egy 
olyan irodalmi és művelődési közvetítő közegre, amely egyrészt méltóan képvi-
seli őt, másrészt pedig megmérettetésre sarkallja, tükröt állít eléje. Ugyanakkor jó 
tudni, hogy méltó partnere a többi erdélyi irodalmi lapnak, olyan szellemi bástya, 
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amely egybegyűjti nemcsak a jelentős székelyföldi alkotókat, hanem ezzel egyidőben 
megszólaltatja a jelenkori magyar irodalom nagyjait is. Külön értéknek tartom, hogy 
az Erdélyi Toll — amelynek sikerült 75 magyar írót közös asztalhoz ültetnie — hitele-
sen, szellemesen, mértéktartással és derűlátóan fordul olvasótáborához. Nekem 
személy szerint a reményt jelenti, hogy Erdélyben (és persze, Székelyföldön) tovább-
ra is szükség van az írott szóra, a nyelvre, az irodalmi alkotásra. És talán egyre na-
gyobb szükség van egymás megismerésére (itt az erdélyi szerzőkre gondolok, ponto-
sabban arra, hogy még mindig nem ismerjük eléggé egymást, az Erdélyi Toll e tekin-
tetben is tett már néhány fontos lépést). 

 

 
 

A 2012-ben megjelent ünnepi kiadvány, 
melyben nagyon sok vélemény elhangzik 

az Erdélyi Toll című folyóiratról 
 
In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 

— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 
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Málnási Ferenc: 
„Hogy mit jelent számomra az Erdélyi Toll? …”  

 

Hogy mit jelent számomra az Erdélyi Toll? Sokat, nagyon sokat, hiszen ma-
gyartanárként most már nem oktatok, csak besegítek néha helyettesítőként, nincs 
már kötelességem, munkám a tananyag megtanításával, így külső munkatárs-
ként több időt szánhatok a folyóirat Anyanyelvünk épségéért című rovatban elindí-
tott Anyanyelvoktatásunk… c. tanulmánysorozatom további megírására, előké-
szítésére. 

Kezdetben az Erdélyi Tollhoz Eszteró István költő, volt évfolyamtársam, Te-
mesvárról ajánlott be, üzent, hogy közölhetnék az újonnan megjelent folyóirat-
ban… Éreztem, hogy itt az alkalom, írhatok, pótolni kell a 45 évi tanári-
pedagógusi pályának szentelt elzártságomat. 

 

In: II. 2009-ben indult az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat. 3. Erdélyi Toll 
— az egész magyar nyelvterületre kiterjedő objektív és pártatlan „írott szellemi bástya”. Beke 
Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Buksa Éva-Mária: 

„Gutenberg óta (1453) a könyvnyomtatás 
a művelődés forrása és feltétele is” 

 

Az immár nagykorúvá vált Erdélyi Gondolat Könyvkiadóról ma — közel 21 
év távlatából — elmondhatjuk, hogy hivatásának tudatában magas fokú szak-
értelemmel szolgálja Erdély földjén a közművelődést gazdag tematikai és műfaji 
változatosságot kínáló irodalmi alkotások, tudományos írások (tanulmányok, 
monográfiák, nyelvművelő és természetismereti művek), vallási tárgyú, néprajzi, 
valamint népköltészeti alkotások megjelentetésével. A több mint 250 szellemi 
termék sokszínűsége tükrözi a kiadói szándékot: könyvet adni kezébe a szépiro-
dalmi művek iránt érdeklődőknek, az Erdély természeti szépségeit, népi ha-
gyományait, népköltészetét megismerni vágyóknak, az ősi rovásírás és a mai 
nyelvművelés iránt érdeklődőknek, valamint nemzeti történelmünket jobban 
megismerni óhajtók részére. 

Ebben a társadalmilag, gazdaságilag és politikailag polarizált világban a 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó egy olyan szellemi fórum, mely 
méltán az erdélyi kortárs magyar irodalom és tudomány fókuszába került, és a 
Székely Útkeresővel, a Székely Útkereső Kiadványaival, valamint a 2009-ben indult 
Erdélyi Tollal erősítette értékteremtő jellegét. 
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Az Erdélyi Toll könyvészeti adatai 
az Erdélyi Gondolat és szellemi műhely című 

Könyv- és folyóiratajánlóban. 2012. I. évf., 1. szám 

 
In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 4. Húsz év, 266 könyv, sajátos 

szellemi értékek, örök érvényű kincsek. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, 
irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi er-
délyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdé-
lyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 
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Balázs Sándor: 
„Az Erdélyi Toll című folyóirat…” 

 

Az Erdélyi Toll című folyóirat és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó pat-
ronálásával megjelenő könyvek gyakorlatilag egyazon szerkesztési koncepciót ér-
vényesítik. (…) Egy valami azért mégis csak megkülönbözteti a folyóirat szer-
kesztését a könyvek megjelentetésétől: a kötetekben sokkal mélyebben belesző-
hető a tudományos igény (nyilván akkor, amikor nem a szépírás vonzkörében ké-
szült a kézirat). Egy folyóirat ugyanis lehet akár elalvás előtti olvasmány (ez pozi-
tív, nem negatív értékelés), a könyv azonban nem mindig ilyen, esetleg olyan tu-
dományos értekezés, amelyet inkább a könyvtárakban olvasnak. (…) De azért el 
kellene gondolkodni azon is, hogy perspektivikusan (tehát nem most) vajon ebből 
a médiumakcióból nem fog-e kinőni egy olyan formakeret, amely — nem vala-
milyen „Udvarhelyi Korunk”, vagy „Udvarhelyi Erdélyi Múzeum” formájában 
— teret biztosít a „vájtfülűeknek” szóló szakelemzések közlésének is, kielégítve 
ezzel mind a tömegkommunikálás, mind a specifikus tudományos érdeklődés igényeit. 
Persze ez a jövő zenéje, ám ha ez a távlat már ma felvillan, el lehetne kezdeni az 
ilyen irányú építkezést azzal, hogy egy-egy ilyen, inkább a szakigényesebbeknek 
szóló tanulmánynak is teret biztosítanak. 

 

In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 4. Húsz év, 266 könyv, sajátos 
szellemi értékek, örök érvényű kincsek. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, 
irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi er-
délyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdé-
lyi Gondolat Könyvkiadó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. 
Székelyudvarhely, 2012. 

 
Balázs Sándor: 

„Az Erdélyi Toll folyóirat kapcsán…” 
 

Az Erdélyi Toll folyóirat kapcsán már elmondtam a véleményemet, ez jórészt a nép-
rajzi írásaikra is vonatkozik. Az ilyen hagyománymentő munkálkodásra feltétlenül 
szükség van. Néprajzi tanulmányaikat úgy értékelem, hogy ezek mintegy utat mutat-
nak a fentebb említett szaktudományi nyitás felé, sikerült összeötvözniük a közérdek-
lődés és (részlegesen) a specialitás különleges igényeit. De a távoli jövőben — ki tudja, 
miért ne — esetleg az akadémikus mélységekig hatolóan is megtehetik ezt. Feltéve, ha 
a székelyudvarhelyi kezdeményezésnek ilyen távlati igényei vannak. Ha ilyen szán-
dékaik nincsenek, maradjanak meg a mostani részleges összeegyeztetésnél. 

 

In: II. Könyvkiadás. I. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. 6. Az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó és a hagyományápolás. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szel-
lemi műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, iroda-lomtörténé-
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szekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, 
sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Szé-kelyudvarhely, 2012. 

 

 
 

Székely Újság, 2012. november 23-29. 

 
Balázs Sándor: 

„Én a világhálót még idézőjelben sem 
minősítem az olvasási kedv megrontójának…” 

 

Én a világhálót még idézőjelben sem minősítem az olvasási kedv megrontójá-
nak. Más az olvasás általában és más a könyvolvasás, a folyóirat olvasása; a 
nyomtatott és az elektronikus médium a betűk közvetítette eszmék befogadási 
módjában valóban konkurálhat egymással. De nem mindig, hiszen miért ne egé-
szíthetnék ki egymást. Az Önök esetében e tekintetben különbség van az idő-
szaki kiadvány és könyvek megjelentetése között. Az Erdélyi Toll — nyomdai 
sokszorosítása mellett — fent van az interneten is, bárki olvashatja, ez a sajtóter-
jesztés szempontjából lehet, hogy hátrányos (kevesebb példányt lehet eladni), ám 
nagy haszna is van: olyanok is hozzájutnak a szövegekhez, akikhez a példányok a 
szokásos úton soha nem jutottak volna el. Én magam számos külföldi roko-
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nomnak, ismerősömnek javasoltam, olvassák a világhálón folyóiratukat. Megkö-
szönték, és jó véleménnyel voltak az Erdélyi Tollról. Ezt a sikert az elektronikus 
eszközök nélkül nem könyvelhették volna el. 

 

In: II. Könyvkiadás. II. Az erdélyi könyvkiadásról általában. 9. Csappan az erdélyi ma-
gyar olvasótábor. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi mű-
hely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészek-
kel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, 
sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó — Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Bertha Zoltán: 

„Szerintem most már határoktól függetlenül 
lehet valaki sikeres…” 

 

Szerintem most már határoktól függetlenül lehet valaki sikeres (…). De azért 
a tiszta és összetett értékek talán mégis a legmaradandóbb lelki-szellemi alapo-
kon nyugszanak: amikor a mű sem érzelmileg, sem erkölcsileg nem idegenedik el 
a jellegzetes nemzeti sorskérdésektől, a népünket sorvasztó gondok-bajok ész-
revételétől, a felelősségvállalásra és igazmondásra késztető moralitástól. A tra-
dicionális sajátosságok — a hűség, a kötődés, az identitásvédelem — hagyomá-
nyos méltóságától. A politika persze más, mint az írásművészet, de azért ahogyan 
az erdélyi magyarságot, mint nemzeti közösséget természetes jogelvi alapon meg-
illeti a kollektív önrendelkezés, az autonómia szabadsága, hasonlóképpen az iro-
dalom szabadságához is hozzátartozhat a „vallani és vállalni” eszmeisége (még 
ha olykor éppen ezt akarják is kilúgozni belőle). Az, ami minden leszűkítés nélkül 
önmagunkra ismertet — és reményt is sugároz. Ami köt és emel — köt a ben-
nünk és emel a fölöttünk lévő értékekhez. Ahogyan a Székely Útkereső és a körü-
lötte kibomlott eredmények (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll folyó-
irat, antológiák stb.) összegezve is mutatják valamennyiünk számára „a jövő, a 
megmaradás méltó útját”, ahogyan Beke György fogalmazott, s hogy mindez 
nemcsak tényadat immár, hanem: történelem — amiként pedig azt Nagy Pál 
szögezte le legújabb, és éppen a kiadónál közzétett tanulmánykötetében, a Betűve-
tés mezején címűben (2010). De remélhetőleg — tehetjük hozzá — nemcsak múlt-
beli, hanem jelen- és jövőbeli, vagyis folytonosan történő és létezésünkben meg-
tartó történelem. 

 

In: II. Könyvkiadás. II. Az erdélyi könyvkiadásról általában. 12. Vélemények a XXI. század 
eleji erdélyi magyar irodalomról. Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi 
műhely húszéves évfordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, 
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtóki-
adványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — Székely 
Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 
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Beke Sándor: 
„Szellemi műhelyünkben…” 

 

Szellemi műhelyünkben 2009-ben létrejött Erdélyi Toll folyóiratunk bemutatá-
sát, időközönkénti recenzálását az alábbi sajtókiadványok tették meg: Bányavidéki 
Új Szó, Besztercei Híradó, Erdőszentgyörgyi Figyelő, Gyergyói Kisújság, Háromszék, Heti 
Új Szó, Könyvkiadói Tájékoztató, Krónika, Népújság, Nyugati Jelen, Polgári Élet, Szabad-
ság, Új Könyvpiac, Vásárhelyi Hírlap, Vasárnap. 

 

In: III. Könyvterjesztés Erdélyben. 13. A könyvesboltokban történő könyvterjesztésről. 
Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján. Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi ta-
nárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiad-
ványokról, irodalomról, könyvterjesztésről. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó — 
Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Toll. Székelyudvarhely, 2012. 

 
Megjelent az Erdélyi Toll 

 

Az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelent az Erdélyi 
Toll irodalmi és művelődési folyóirat 2012. 3. száma. Tartalmából: Józsa Miklós a 
125 éve született Áprily Lajos nagyenyedi emlékeinek járt utána, miközben 
Málnási Ferenc Áprily-verseket elemez. Olvashatjuk Ráduly János irodalmi 
anekdotáit, de Beke Sándor összegzőjét is A Székely Útkereső levelesládájáról. Sze-
keres Lukács Sándor a rovásírásos múltunkat idézi fel, Pomogáts Béla a 
transzilvanista ideológiáról értekezik.    

 

Székely Újság, 2012. november 23-29. 

 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2012. november 24. 
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Nagy Székely Ildikó: 
Az idei harmadik Erdélyi Toll kínálatából 

 

Megjelent az Erdélyi Toll IV. évfolyamának 3. száma. Az udvarhelyi Erdélyi 
Gondolat Kiadó negyedévi publikációjának legfrissebb kínálatát az alábbiakban 
ismertetjük. Az Írók a szülőföldről rovatban Bertha Zoltán: Transzszilván „lélekmen-
tők” (Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klasszikusokról), illetve Bölöni Do-
mokos: Szélrózsa kankalin (V.) című írása olvasható, irodalomtörténeti ismerete-
ket Pomogáts Béla: A transzilvanista ideológia, valamint Bertha Zoltán: „Szelíd fé-
nyű glória” (Páskándi Géza Dsida Jenőről) című munkája nyújt. A 125 éve szüle-
tett Áprily Lajos szellemét Józsa Miklós: Áprily Lajos emléke Nagyenyeden című írá-
sa, illetve Málnási Ferenc két verselemzése idézi meg. A sajtótörténet számára 
fenntartott részben Beke Sándor főszerkesztő: A Székely Útkereső levelezés és do-
kumentumok tükrében (II.) című összeállítását találjuk. Az Anyanyelvünk épségéért ro-
vatban Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében X. című 
munkája olvasható. A Múzsa és lant rovat szerzői: Albert-Lőrincz Márton, Beke 
Sándor, Bölöni Domokos, Czirják Edit, Csatáné Bartha Irénke, Csávossy 
György, Farkas Antal, Ferenczi Enikő, Fülöp Kálmán, Hadnagy József, 
Kamenitzky Antal, Komán János, Kozma László, Nagy József Levente, P. Buzo-
gány Árpád, Pálffy Tamás Szabolcs, Tar Károly. Irodalmi anekdotákat Ráduly 
Jánostól, filozófiai jellegű írást Balázs Sándortól olvashatunk. A Hit és üzenet ro-
vatban Baricz Lajos, Beke Sándor, Fülöp Kálmán lírai alkotása, illetve Bustya 
Dezső, Málnási Ferenc, Pázmány Péter prózája található. Recenzióval Szekeres 
Lukács Sándor jelentkezett Rovásírásos múltunk címmel (Mandics György: Rovott 
múltunk, A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve, I. kötet, Irodalmi Jelen 
Kiadó, Arad, 2010). A gyermekrovatban Beke Sándor, Mészely József, Ráduly 
János, Tar Károly versei és Benedek Elek, Bölöni Domokos, Csire Gabriella, 
Kriza János, László László, P. Buzogány Árpád prózája olvasható.  

 

Népújság, 2012. november 24. 

 
CsA [Csíki András]: 

A Helikon — 
Kortárs szépirodalmi folyóiratok Erdélyben 1. 

 

„A bemutatásra kerülő irodalmi folyóiratok között nagy múltú, jogutódláson 
átesett, hagyományos kultúrközpontokban működő lapok (Kolozsvári Helikon, 
Látó), a 20. század elejének partiumi szellemi központjaiban frissen alapított la-
pok (Várad, Irodalmi Jelen), valamint — erdélyi viszonylatban — új művelődési 
központokban, mint Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen (Székelyföld, Erdélyi 
Toll) létrejött lapok találhatók.” 

 

Tisztás, 2012. december, II. évf. 4. szám 
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Tisztás, 2012. december, 4. szám 
 

A negyedik Erdélyi Toll kínálatából 
 

A szentesti hangulatot is megidéző publikációban mindenki megtalálja ked-
venc rovatát. Írók a szülőföldről cím alatt Kozma László verse, az Ünnepi színpad, 
Fülöp Lajosnak a korai Áprily-lírában kifejezésre jutó érzetkultuszról, Bertha 
Zoltánnak Tamási legkedvesebb regényéről, a Jégtörő Mátyásról szóló írása, illetve 
Bölöni Domokos Szélrózsa kankalin című művének soron következő, ötödik ré-
sze olvasható. A 370 éve született Bethlen Miklós emléke előtt Málnási Ferenc 
Olajágat viselő Noé galambja… című írása adózik, ugyanakkor Bethlen Miklós Imád-
ságoskönyvéből is találunk egy részletet. Ady Endre születésének 130. évfordulója 
alkalmából Bertha Zoltán Ady táltos-paripáján, Málnási Ferenc Új időknek új dalai 
című írását, illetve Ady A magyar ugaron című versét olvashatjuk. A harmadik 
számhoz hasonlóan a negyedikben is felidéződik Áprily Lajos emléke, ezt szol-
gálja Józsa Miklós A természet világa egy Áprily-versciklusban című írása. Az Anyanyel-
vünk épségéért rovatban Málnási Ferenc Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükré-
ben című művének XI. fejezetét olvashatjuk. A Sajtótörténet rovatban a kolozsvári 
Hitel folyóiratról találunk tanulmányokat Szász István Tas, Pomogáts Béla, Far-
kas Zoltán, Zólya Andrea Csilla, Dávid Gyula, Szakolczay Lajos, illetve Papp 
Endre tollából. A Múzsa és lant rovatban Albert-Lőrincz Márton, Beke Sándor, 
Csávossy György, Demeter Attila, Elekes Ferenc, Farkas Antal, Fülöp Kálmán, 
Komán János, Mészely József, Nagy József Levente, P. Buzogány Árpád, Szente 
B. Levente, Tar Károly lírai alkotásai, illetve Brauch Magda, Bölöni Domokos, 
Elekes Ferenc, Fábián Lajos, P. Buzogány Árpád, Tar Károly prózája olvasható. 
A Zenei világ rovatban Csifó János Lakatos István, a muzikológus című írása szere-
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pel, az Élő néphagyományok rovatban a Ráduly János gyűjtötte népi imákat olvas-
hatjuk. A Hit és üzenet című rovatban folytatódnak Bustya Dezső naplójegyzetei, 
a Tűnődések, ugyanitt találjuk Kozma László és Pálffy Tamás Szabolcs versét. A 
könyvismertetéseknek szentelt rovatban Mészely József Kozma László költő új, 
Erdélyi karácsony című könyvéről értekezik. A negyedik Erdélyi Toll Albert-Lőrincz 
Márton, Beke Sándor, Csatáné Bartha Irénke, Jancsik Pál, Kozma László, Nagy 
Székely Ildikó, Ráduly János verseivel, illetve Bölöni Domokos és Csire Gabriel-
la prózai alkotásaival a gyerekeknek kedveskedik.  

 

Népújság, 2012. december 15. 
 

2013 
 

nszi [Nagy Székely Ildikó]: 
A Toll védelme 

Ötödik évfolyamához érkezett a székelyudvarhelyi folyóirat 
 

Kisiskoláskorom kedvenc tárgyai közé tartozott a háromszínű golyóstoll, 
amely egyetlen érintésre pirosban vagy zöldben folytatta a megszokott kék soro-
kat. A székelyudvarhelyi Erdélyi Toll ennél sokkal több árnyalattal lepi meg min-
den negyedévben olvasóit a legfiatalabb „Tollforgatóktól” a szépkorúakig. Az 
ötödik évfolyamához érkezett irodalmi, művelődési folyóirat, az — idén huszon-
kettedik évébe lépett — udvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó sajtó-
terméke különös szépségű, váratlan virágként született 2009-ben, akkor, amikor 
már a médiavilágban is érzékelhetővé váltak a gazdasági válság jelei, a meglévő 
irodalmi-művelődési lapok köré csoportosult szerzők és olvasók köre pedig rég 
körvonalazódott. Szükség, igény volt rá mégis. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az, hogy az elmúlt fél évtized alatt egyszer sem kellett megtorpannia, sem 
minőségében, sem terjedelmében nem érintették az anyagilag, eszmeileg egyaránt 
nehéz idők mellékhatásai. Ötödik évfolyamának első számában megtaláljuk az 
induláskor „megkóstoltatott,” azóta egyszer sem nélkülözött rovatokat — Anya-
nyelvünk épségéért, Írók a szülőföldről, Irodalomtörténet, Sajtótörténet, Múzsa és Lant, Híres 
magyar múzsák, Filozófia, Élő néphagyományok, Hit és üzenet, Élő tudomány, Erdélyi Toll 
— gyermekeknek —, az első ötvenegynéhány oldalon, a szintén ismert és kedvelt 
Műhely rovatban pedig Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves év-
fordulóján címmel Beke Sándor főszerkesztő 2012-ben kiadott interjúkötetének el-
ső fejezete olvasható. Mi módon befolyásolta az 1989 utáni romániai magyar saj-
tó az alkotói pályák alakulását, milyen emlékeket idéz a rendszerváltás után meg-
jelent Székely Útkereső, mi a jelentősége a 70-nél több magyar írót „egy közös er-
délyi asztalhoz” ültető Erdélyi Tollnak? — jeles írók, költők, irodalomtörténészek, 
egyetemi tanárok, szerkesztők véleményét ismerhetik meg minderről a kötet, il-
letve a lap olvasói. Ezen gondolatokból válogattunk:  
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„Szomorúság és életbizalom: ez jellemez ma minden szellemi igényt, mert 

nem lehet nem észrevenni etnikai sorvadásunk aggasztó tüneteit, ugyanakkor kö-
telességünk és felelősségünk a jövőteremtő munkálkodás. Ez a kötelesség-éthosz 
fűti az Erdélyi Toll működtetését is, színvonala, jellege, holdudvara pedig nyilván 
egyre feltűnőbb lesz az erdélyi és egységes kárpát-hazai kulturális magyar égbol-
tozat alatt” (Bertha Zoltán), „Megőrzésre, továbbadásra méltó szellemi táplálék 
gyermeknek, fiatalnak és idősnek egyaránt” (Sipos Erzsébet), „Nekem személy 
szerint a reményt jelenti, hogy Erdélyben (és persze, Székelyföldön) továbbra is 
szükség van az írott szóra, a nyelvre, az irodalmi alkotásra” (Demeter Attila). So-
rozatban közölt prózaanyagával — Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin, Málnási 
Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében, Balázs Sándor: Köznapi filo-
zófia, Bustya Dezső: Tűnődések — számomra a folytonosság ígéretét sugallja, egy-
fajta biztonságérzetet kelt az ötesztendős Erdélyi Toll. Olyan érzés ez, mint ami-
kor valaki több hónapos távollét után hazatér, és mindent a helyén talál. 

(A tartalomból: Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely 
húszéves évfordulóján (I.), Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.), Pomogáts Béla: 
A helikoni költészet, Bárd Oszkár: Kell lennie, Madách Imre: Isten keze, ember keze, 
Málnási Ferenc: „Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál”, Nagy Pál: Volt akkor egy 
Művészet, Pomogáts Béla: Búcsú egy műhelytől, Kozma László: Szabó T. Attila, 
Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében (XII.), Brauch 
Magda: Nyelvi illem — régen és ma, Bertha Zoltán: Magyarság és emberség, Brauch 
Magda: Erzsébet asszony, Balázs Sándor: Köznapi filozófia (VI.), Ráduly János: Népies 
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rabversek 1897-ből, Szőcs Katalin: Az élet virága (I.), Sebestyén Péter: Húsvét, az ün-
nepek ünnepe; Feltámadás; Látta és hitt, Bustya Dezső: Tűnődések (IV.), Zsigmond 
Enikő: Milyen gát a Bogát-dombja, küszöb-e a Gréces-tető? A Múzsa és Lant rovat szer-
zői: Albert-Lőrincz Márton, Barabás István, Beke Sándor, Bodó Márta, Csatáné 
Bartha Irénke, Csire Gabriella, Demeter Attila, Elekes Ferenc, Eszteró István, 
Ferenczi Enikő, Fülöp Kálmán, Gáspár Erika, Ilyés András Zsolt, Kamenitzky 
Antal, Kiss Lehel, Komán János, Kozma László, Molnos Ferenc, Mester Györ-
gyi, Mészely József, Nagy Irén, P. Buzogány Árpád, Pálffy Tamás, Ráduly János, 
Tar Károly. Az Erdélyi Toll — gyermekeknek rovatban Barcsay Andrea-Krisztina, 
Csatáné Bartha Irénke, Csire Gabriella, Kiss Lehel, Kozma László, László Lász-
ló, Mester Györgyi, Mészely Adél, Mészely József, Nagy Székely Ildikó, P. Buzo-
gány Árpád, Tar Károly írásai szerepelnek.).  

 

Népújság, 2013. június 15. 

 
Nagy Székely Ildikó: 

Az ötéves Toll második röpte 
 

Ahogy egyetlen vízcsepp a nagy vizet, a tengert őrzi magában, úgy rejtőzik 
egyetlen (Erdélyi) Tollban a szárnyalásban el sosem fáradó Gondolatmadár min-
den árnyalata. Így van ez az idei, ötödik esztendő második Tollával is. A 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó irodalmi és művelődési 
folyóiratának legújabbját kézbe vévő olvasón az elmúlt fél évtized illatai, ízei, 
színjátékai lesznek úrrá. Bölöni Domokos irodalmi élményt kínáló Szélrózsa kan-
kalinja a hetedik, Málnási Ferenc Erdélyi anyanyelvünk — irodalmunk tükrében című, 
izgalmas tanulmánya a tizenharmadik részhez érkezett, de Balázs Sándor Köznapi 
filozófiája, illetve Szőcs Katalin Az élet virága című, néphagyományról szóló soro-
zata is folytatódik. Az irodalomtörténetre éhezőket Pomogáts Béla, Józsa Miklós 
és Bertha Zoltán szólítja meg újra, az alkotói világ kulisszái mögé bepillantani 
vágyót pedig a száz éve született Jékely Zoltán kiadatlan leveleit, fényképek hátá-
ra írt sorait, dedikációit közlő Ráduly János örvendezteti meg, aki a szovátai Sza-
bó Mihály tanárhoz és családjához írt levelek megőrzőjével, Szabó Mihályné 
Kulcsár Ilonával interjút is készített. A Hit és üzenet rovatban Sebestyén Péter ka-
tolikus plébános a keresztény hitnek a mai és holnapi európai kultúrában be-
töltött szerepéről ír, Gábor Adrienn a Zenei világban a bölcsődei zenei nevelésnek 
a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésében megtapasztalható hatásairól érteke-
zik. A Múzsa és lant Albert-Lőrincz Márton, Beke Sándor, Böszörményi Zoltán, 
Csatáné Bartha Irénke, Demeter Attila, Elekes Ferenc, Fülöp Kálmán, Gáspár 
Erika, Jancsik Pál, Kamenitzky Antal, Kiss Lehel, Kozma László, Mészely Jó-
zsef, Molnos Ferenc, Nagy Irén, P. Buzogány Árpád, Pálffy Tamás Szabolcs,  
Ráduly  János,  Tar  Károly  verseiben szólal meg,  ugyanakkor ebben a  
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rovatban számos, Bodó Márta, Csire Gabriella, Elekes Ferenc, Ferenczi Eni-
kő, Kedei Zoltán, Mester Györgyi, P. Buzogány Árpád, Tar Károly tollából 
született prózai írás is helyet kapott. És hogyan másképp zárhatná röptét az 
újabb Erdélyi Toll, mint a legkisebb közönség megajándékozásával? A gyerme-
kekhez szóló alkotók között ezúttal is nagymértékben a Múzsa és lant rovat 
szerzőit — Albert-Lőrincz Mártont, Beke Sándort, Bölöni Domokost, 
Csatáné Bartha Irénkét, Csire Gabriellát, Jancsik Pált, Kozma Lászlót, Mester 
Györgyit, P. Buzogány Árpádot, Tar Károlyt — látjuk viszont (de egy tündér-
szép Benedek Elek-mese, Barcsay Andrea-Krisztina prózája és Nagy Székely 
Ildikó készülő könyvének részlete is megtalálható itt), ez a kettős jelenlét pe-
dig az igényes olvasóvá nevelés gondolatát sugallja.  

 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2013. július 13. 
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Németh Júlia: 
Gondolatok az Erdélyi Gondolatról 

 

„Közvetlenül a rendszerváltás után egy tehetséges brassói fiatalember, Beke 
Sándor Székelyudvarhelyre költözik, és elhatározza, hogy életét nem csupán a 
versírásnak, hanem a könyvkiadásnak is szenteli. Lírikus alkata ugyanis jól meg-
fért különleges menedzseri képességeivel. És megszületett az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, amely fennállása óta mintegy 300 könyvet jelentetett meg, többek 
között a szépirodalom, a nyelv- és irodalomtudomány, az etnográfia, a folklór, a 
történelem, a filozófia, a szociográfia, a művészettörténet, a biológia tárgyköré-
ből, de memoárok, publicisztikai és esszékötetek is napvilágot láttak az utóbbi 
két évtizedben. A Székely Útkereső című irodalmi-művelődési lapot követően pe-
dig, 2009-ben, immár több mint 200 oldalas terjedelemben megjelent az Erdélyi 
Toll című irodalmi-művelődési folyóirat is.  

Dióhéjban ennyi az erdélyi könyvkiadás és sajtótörténet immár szerves részét 
képező Erdélyi Gondolat Könyvkiadó története. Az Erdélyi Gondolaté, amely-
nek születésénél ott bábáskodott a felejthetetlen emlékű neves néprajzkutató és 
író, Nagy Olga, aki tudományos tekintélyét latba vetve, önzetlen segítőkészséggel 
állt Beke Sándor mellé, segített betörni a könyves szakma meglehetősen zárt vilá-
gába. Úgy is, hogy számtalan kötetét ajánlotta föl kiadásra, de úgy is, hogy olyan 
jelentős szerzőket sikerült megnyernie az ügynek, mint Fodor Sándor, Cseke Pé-
ter, Murádin László, Péntek János, Jancsik Pál, Benkő András és a többiek. 

A kiadó megalakulásának 20. évfordulóján a főszerkesztő, Beke Sándor a 21. szá-
zadi erdélyi könyvkiadással, sajtókiadványokkal, irodalommal és könyvterjesztéssel 
kapcsolatos körkérdésekkel fordult az Erdélyi Gondolat munkatársaihoz, olva-
sóihoz, megszólaltatva neves írókat, irodalomtörténészeket, nyelvészeket, egyetemi 
tanárokat, szerkesztőket. Az Erdélyi Toll 2013/1. és 2013/2. számában napvilágot lá-
tott válaszok Albert-Lőrincz Márton, Balázs Sándor, Barabás István, Bertha Zoltán, 
Bölöni Domokos, Brauch Magda, Buksa Éva-Mária, Csire Gabriella, Demeter Atti-
la, Jakobovits Miklós, Málnási Ferenc, P. Buzogány Árpád, Pomogáts Béla, Ráduly 
János és Sipos Erzsébet véleményét tartalmazzák. 

A ’89 utáni erdélyi magyar sajtó hatását firtató kérdéssel kapcsolatban a válaszok so-
kaságából Pomogáts Béla egy gondolatát emelném ki: »A Székelyföld a maga különleges 
történelmi és kulturális, mondhatnám így is: ’lelki’ hagyományai révén a magyar kulturá-
lis közösség meghatározó tényezője. Mondhatnám, ahhoz, hogy a nemzeti kultúra teljes 
értékű örökösei és gazdái legyünk, egy kicsit ’székelyeknek’ is kell lennünk — Budapes-
ten, Szegeden, Debrecenben, Pécsen, sőt Szabadkán, Pozsonyban, és Kassán is. Vagyis 
vállalnunk kell a Székelyföld hagyományait és kultúráját, ismernünk kell ezt a kultúrát, 
birtokba kell vennünk egyetemes magyar értékeit, és el kell köteleznünk magunkat 
fennmaradásának és gazdagodásának, megismerésének és megismertetésének ügye mel-
lett. Mindennek szolgálatában áll, mindezt elősegíti az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, a 
Székely Útkereső és az Erdélyi Toll.« 
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S hogy milyen értékeket adott a magyar könyvbarátoknak az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó? Bertha Zoltán szerint »örök érvényű erdélyi sajátosságok tárházát, 
enciklopédikus tudástárát bővítette elévülhetetlen kincsekkel (s így elévülhetetlen 
érdemeket is szerezve, sőt halmozva) az utóbbi két évtizedben. A Sütő András 
által olyannyira messze sugárzó jelképiséggel feldúsított fogalom, a sajátosság 
méltósága, a genius loci kap általa is markáns, karakteres önkifejeződést. Elég 
végigtekinteni a számtalan kitűnő művelődéstörténeti, néprajzi-népismereti, hely-
történeti, gyermekirodalmi és végtelenül sorolhatnánk, hogy még mi mindenféle 
műfajba sorolható könyvek seregén, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenki előtt: a 
nemzeti önismeret szép- és szakirodalmának egyik megkerülhetetlenül fontos 
műhelyteremtő központja, rangos centruma és őrvára épült fel a kiadó által az el-
múlt években.  
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A sajátos szellemi értékek minden egyes könyvet külön jellemeznek, de együtt 
valóban lenyűgözően bizonyítják, hogy éppen olyan területeket is be tudtak vilá-
gítani, amelyek olykor a figyelem peremére szorultak. A székely népi humor fel-
derítésének például nincs másik olyan gazdája, mint ez a kiadó, ez a vállalkozás.« 

A két, egyenként 232 oldalas kiadvány tartalmazza többek között Pomogáts 
Bélának A helikoni költészet és A helikoni elbeszélő irodalom című tanulmányait, 
Bertha Zoltán Magyarság és emberség című esszéjét, Nagy Pál írását az egykori Mű-
vészetről. 

A 190 éve született Madách Imrére Málnási Ferenc, Sipos Domokosra Józsa 
Miklós emlékezik, a 100 éve született Jékely Zoltánról pedig Ráduly János készí-
tett tartalmas összeállítást. Köszönésről, megszólításról, nyelvi illemről értekezik 
Brauch Magda, és néhány nyelvi babonára, köznyelvi hibára is felhívja a figyel-
met. 

Különleges irodalmi csemegének számít a Szélrózsa kankalin, Bölöni Domokos 
összetéveszthetetlenül eredeti, sajátosan kifejező, nyelvi, stílusbeli bravúrokban 
bővelkedő mondatfolyam-sorozata önmagáról, életéről, környezetéről. 

Mindkét kötet szerves részét képezi a szépirodalmi anyagot tartalmazó Múzsa 
és lant című rovat. Mellyel kapcsolatban csupán annyit: olykor a kevesebb több is 
lehet. A gyenge verseknek — elvétve bár, de ilyenek is akadnak — semmi keres-
nivalójuk egy igényes kiadványban. A minőség jegyében történő válogatás szi-
gora a jóindulatú ösztönzés mellett sem elhanyagolható. 

Két sikeres évtizedet zárt nemrég az Erdélyi Gondolat, és minden bizonnyal 
további, még sikeresebb évtizedek várnak a sajátos arcélű, Székelyudvarhely ha-
tárait rég átlépett könyvkiadóra.” 

 

Szabadság, 2013. július 16. 

 
Nagy Székely Ildikó: 

Erdélyi Toll — idén harmadszor 
 

Kánikulában kincses szobák hűvösébe csábít, múzsák hangján kényeztet. A 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó irodalmi és művelődési 
folyóiratának legfrissebb példánya, az idei harmadik Erdélyi Toll is akkora len-
dülettel és nagylelkűséggel emeli magához az igényes olvasmányokra vágyót, 
mint az elmúlt öt esztendő összesen 18 „Tolla”. A folytonosság érzetét keltő so-
rozatok között ki-ki megtalálja a leginkább kedvére valót. Bölöni Domokos Szél-
rózsa kankalinja VIII., befejező részéhez érkezett, így, „bónuszként” méltatá-
sokat is olvashatunk a „megkeseredetten is kacagva író” (László Miklós) szer-
zőről az 1981-es első kötete megjelenéséhez kapcsolódó Szávai Géza-
gondolatoktól Sütő András, Lázok János, Beke György, Fodor Sándor, László 
Miklós,  Ráduly János,  Markó Béla Bölöni-művek mentén születő soraiig.  Az  
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Szabadság, 2013. július 16. 
 

Irodalomtörténet rovatban Pomogáts Béla a transzszilvanista ideológia, az Erdé-
lyi Gondolat válságáról és megújulásáról értekező tanulmányában a helikoni asz-
talhoz hívja olvasóit. Az „erdélyi gondolatot” egyszerre megszüntető és őrző új, 
népi eszmevilág kapcsán Pomogáts Béla Balogh Edgár ma különösen figyelemre 
méltó szavait idézi: „Sőt, akkor ez a transzszilvanizmus nem is erdélyi öncélúság, 
hanem mindama nemzetek jobbik belátása, amelyek Erdély zugaiban egymásba 
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horgolódtak s állandó súrlódásaik közt is egymást keresik”. A Sajtótörténet ro-
vatban a folyóirat főszerkesztője, Beke Sándor levelezés és dokumentumok tük-
rében láttatja a rendszerváltás utáni első tavaszon született Székely Útkeresőt — a 
levelek között a finnországi Reijo Eerikainen 1995-ben kelt sorai is megtalálha-
tók, melyekben a levélíró a folyóirat, illetve más romániai magyar könyvek meg-
rendelésének lehetőségeiről érdeklődik. A művészettörténetnek szentelt oldala-
kon Burján Emil: Fülep Lajos műbölcseleti alapelvei című írásának 3. fejezete találha-
tó. Az „évfordulósok” közül a 250 éve született Batsányi Lajos, a 200 éve szüle-
tett Eötvös József, illetve a 75 éve született Szilágyi Domokos alakja kerül 
olvasóközelbe. Az Anyanyelvünk épségéért rovatban folytatódik Málnási Ferenc: 
Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében című sorozata, Brauch Magda pedig 
a nyelvi „leletekről” értekezik. A meglévők mellett egy új sorozat is indul, az Élő 
néphagyományok rovatban Szőcs Katalin A fokos és a nyíl című munkájának első fe-
jezete várja az olvasókat. A tudományok iránt érdeklődőknek Zsigmond Enikő 
„A Nap és a tenger gyereke” című, sóról, sóbányászatról szóló tanulmánya sze-
rezhet örömet. A Hit és üzenet rovatban Gáspár Erika és Komán László lírájából 
kaphatunk ízelítőt. „Ki köztünk jársz, és népedet megtartod, / Add, Uram, hogy 
felismerjük arcod. / Hogy lelkünkről fölszálljon a köd / S érinthessük sugár-
köntösöd” — írja Komán László Ki köztünk jársz című, csodaszép négysorosában. 
A Múzsa és lant rovat ezúttal is a szokásos színgazdagsággal várja a szépirodalomra 
éhezőket. Albert-Lőrincz Márton, Beke Sándor, Böszörményi Zoltán, Csatáné 
Bartha Irénke, Elekes Ferenc, Fülöp Kálmán, Gáspár Erika, Jancsik Pál, 
Kamenitzky Antal, Komán János, Kozma László, Mészely József, P. Buzogány 
Árpád, Pálffy Tamás Szabolcs, Tar Károly versei, illetve Buksa Éva-Mária, Csire 
Gabriella, Ferenczi Enikő, P. Buzogány Árpád, Ráduly János, Tar Károly prózája 
kínál újra irodalmi élményeket. A legkisebbek nyelvén szintén az ismert nevek — 
Csatáné Bartha Irénke, Jancsik Pál, Kiss Lehel, Kozma László, Mészely József — 
szólalnak meg. A gyermekversek mellett Benedek Elek és Kriza János egy-egy me-
séje gyönyörködteti a kincsektől „Tollasodókat”.  

 

Népújság, 2013. augusztus 17. 

 
Nagy Székely Ildikó: 

A biztos pont 
Erdélyi Toll: ötödik évfolyam, negyedik szám 

 

Idén negyedszer öltötte magára jól ismert, mégis mindig újnak, ünnepinek lát-
szó színeit az Erdélyi Toll. Az udvarhelyi Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadó 
gondozásában megjelenő ötéves irodalmi és művelődési folyóirat azzá a biztos 
ponttá vált az elmúlt fél évtizedben, amelyhez alkotó és — igényes, szellemi él-
ményeit megválogató — olvasó könnyen és szívesen visszatalál. Értékrendjének 
állandóságát mi sem bizonyítja jobban, mint szerzőinek névsora, amely már az 
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induláskor valós értéket ígért, az évek során pedig egyre gazdagodott. Míg a 
2009-es első évfolyam legelső számában hat alkotó hangján szólalt meg a Múzsa 
és lant, az ötödik évfolyam utolsó számában a lírának és szépprózának szentelt 
rovatot 24 szerző — Albert-Lőrincz Márton, Beke Sándor, Bölöni Domokos, 
Böszörményi Zoltán, Brauch Magda, Csatáné Bartha Irénke, Csire Gabriella, 
Csontos Márta, Elekes Ferenc, Ferenczi Enikő, Fülöp Kálmán, Gáspár Erika, 
Kamenitzky Antal, Kiss Székely Zoltán, Komán János, Kozma László, Mester 
Györgyi, Mészely József, Molnos Ferenc, Nagy Irén,  P. Buzogány Árpád, Ráduly 

 

 
 

Népújság, Múzsa-melléklet, 2012. december 15. 
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Az Erdélyi Toll a 2012-ben megjelent ünnepi kiadvány képmellékletében 
a Székely Útkereső szellemi műhely kiadványai mellett. 

(Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
és szellemi műhely húszéves évfordulóján. Székelyudvarhely, 2012) 

 
János, Pálffy Tamás Szabolcs, Tar Károly — „lakja be” műfaji változatosságban (az 
árnyalatokban gazdag versanyag mellett félperces történetet, hosszabb prózai alko-
tást, sőt regényrészletet is találunk). A Múzsa és lant azonban nem az egyetlen ötödik 
évét „betöltött” rovat. Már az induláskor, a köszöntő sorok utáni első oldalakon ott 
találhattuk magunkat a szülőföldről valló alkotóknak szentelt térben — ezúttal Nagy 
Irén versei várják ebben a rovatban az olvasót —, alámerülhettünk az Anyanyelvünk 
épségéért című nyelvművelő rovat gondolatvilágában — a legújabb lapszámban 
Fülöp Lajos a nyelvi humorról, Brauch Magda a „szuk- szükölésről” ír, illetve 
Málnási Ferenc Erdélyi anyanyelvoktatás — irodalmunk tükrében című nagyszabá-
sú munkájának tizenötödik fejezete olvasható —, és híres magyar múzsákkal 
találkozhattunk — ezúttal Brauch Magda Szilágyi Domokos egykori szerelmét 
idézi meg. Mindemellett az Erdélyi Toll születésekor már felvillant a nép-
hagyományokhoz  és  a  hitvilághoz  való  kapcsolódás  szükséglete  — az Élő 
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néphagyományok rovatban ezúttal Szőcs Katalin Fokos című munkájának második 
fejezetét olvashatjuk, a Hit és üzenet rovatban pedig Baricz Lajos versei és Pálffy 
Tamás Szabolcs prózája vár.  

Az évfordulókra való kitartó megemlékezés az Erdélyi Tollat idősíkokat talál-
koztató őrszemmé teszi. A legújabb lapszámban Málnási Ferenc a 75 éve elhunyt 
Dsida Jenő, illetve a 130 éve született Kós Károly alakját hozza újra 
olvasóközelbe. Kós Károly emléke az irodalomtörténetnek szentelt rovatban is 
felvillan Bertha Zoltán írásában, ugyanitt Pomogáts Béla Bánffy Miklósról és Er-
délyi történet című regényéről ír. A könyvismertetés az indulástól az Erdélyi Toll 
egyik elmaradhatatlan színfoltja volt. Ezúttal Málnási Ferenc az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó 1994 és 2006 között megjelent nyelvművelő köteteit mutatja be.  

Az Erdélyi Toll ötödik évfolyamának negyedik számából a filozófia — Albert-
Lőrincz Márton: A barátságról — és a művészettörténet — Burján Emil: Fülep 
Lajos műbölcseleti alapelvei (IV.) — sem hiányzik. A Maradandó művészet című rovat-
ban Kedei Zoltán festőművész lírai szépségű alkotói vallomásai örvendeztetnek 
meg. A finálé pedig huszadszorra is a gyermekvilág önfeledtségét hozza. Talán ez 
a legkisebb befogadóknak szentelt tér az első számú biztosíték arra, hogy öt, tíz, 
tizenöt év múlva is kívánt, keresett lesz az udvarhelyi Erdélyi Toll.  

 

Népújság, 2013. november 2. 
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