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A Székely Útkereső legtöbb példánya leginkább a szerkesztőség által vagy az 
önként jelentkező magánterjesztők révén jutott el az olvasóhoz. A szerkesztőség 
minden tudását-tapasztalatát felhasználta azért, hogy „munkába” marasztalja lap-
terjesztő „ügynökeit”. Az anyagi támogatás hiányában a magánterjesztők — utcai 
standról vagy színházi előterekben pultokról kínáló emberek — nem voltak má-
sok, mint e szellemi műhely igazi „fenntartói”, őrzői — az 1989 után megszüle-
tett és kinyomtatott szabad „magyar szó mentorai”. 

Az 1990. március végén megjelent első szám — magánterjesztőink révén — 
gyorsan eljutott az erdélyi magyar olvasóhoz. A lapot Székelyudvarhelyen és 
környékén, a Nyikó és Homoród menti falvakban, Székelykeresztúron és kör-
nyékén, Csíkszeredában és a Csíki-medence falvaiban, Szovátán és a sóvidéki 
falvakban, a Kis-Küküllő mentén, Brassóban és Hétfaluban, Málnáson és Tus-
nádfürdőn, Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medence kistelepülésein, Sep-
siszentgyörgytől Nagybányáig, Marosvásárhelytől Margittáig, Szentegyházától 
Nagyszalontáig, Szatmárnémetitől Nagyváradig, Kézdivásárhelytől Aradig, 1994 
után pedig — az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó könyveinek forgalmazása céljá-
ból a Székelyföldön létrehozott alkalmi vagy állandó standjain forgalmazták. A 
lap magánterjesztői lelkészek, tanárok, köztisztviselők, diákok és nem utolsó sor-
ban a munkatársak vagy a szerkesztők voltak. 

Legszembetűnőbben a Székely Útkereső postaládájába 1990 és 1995 között ér-
kezett levelek/dokumentumok igazolják az önkéntes, vagy az általunk felkért 
lapterjesztők munkálkodását, törekvéseit, írásos visszajelzéseit. Íme néhány kéz-
zel fogható, időrendi sorrendben összeállított „bizonylat”: 

 
Az 1990. MÁJUS 23-án keltezett munkatársi együttműködést jegyző Mészely 

József levelében ez olvasható: „szívesen fogadnám, ha címemre minden számból 
postáznátok 5 drb-ot, de lehet, hogy szűkebb környezetben is még többre lenne 
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igény”, majd két héttel később, június 6-án jegyzi: „nem ártana, ha a Székely Út-
keresőt itt Szentgyörgyön is árusítanátok, mert igény lenne rá.” 

 
JÚNIUS 26-án Szász István református lelkész Nagybányáról postai utánvéttel 

50 példányt rendel a lapból: „Egy kedves közvetítő által 35 példányt kaptam a 
»Székely Útkeresőből«. Az érdeklődés 50 példányszámig terjed. Tisztelettel kérem a 
harmadik számból 50 (azaz ötven) példányt címemre utánvétellel megküldeni.” 

 
AUGUSZTUS 1-jei levelében a margittai Papp Attila tanár azt tudatja szer-

kesztőségünkkel, hogy: „színvonalas lapjukból havonta 300-at magam, tanítvá-
nyaim, volt tanítványaim nevében terjesztésre nagyon szívesen vállalunk. Ez a 
lapdömping (inkább nem sorolom őket) válogatásra készteti az olvasót” (…) 
„Ha az első számokból maradt, ha 50-50-et küldenek is, szívesen találunk rá ve-
vőt” — írja. 

Elek György szatmárnémeti szerző 8-án írja: „A Független Magyar Párt szat-
márnémeti újságterjesztője vállalja a Székely Útkereső terjesztését. Első alkalom-
mal 100 példányt. Lehet három szám is. Ha menni fog, vállal többet is. Az első 
csomagot küldje az én címemre, addigra elkészül a pártház és megadom a kislány 
pontos címét, hogy megegyezzenek a formaságokban”. 

Marosvásárhelyről Török László 22-én írt levelét így fejezi be: „Köszönöm a 
Székely Útkereső 3. számát. Majd elő is fogok fizetni rá. Ha óhajtja, meg tudom ol-
dani a lap marosvásárhelyi terjesztését, illetve utcai árusítását.” Szeptember 4-én 
ismét jelentkezik: „A következő lapszámból küldjön legalább 1000 [ezer!] pél-
dányt. Ha elfogy, még kérek telefonon. Mikor jelenik meg az új szám? Ezt azért 
kérdem, mert lehet, hogy kb. két hét múlva megyek Kirulyba, viszem a kötetem 
kéziratát, s mikor jövök vissza, hozom a lap(csomag)ot. (…) De ha esetleg a 3-as 
számból vannak megmaradt példányok, azokat addig is elküldheti postán a cí-
memre.” 

 
SZEPTEMBER 21-én a nagyszalontai Dánielisz Endre levelében közli: „Bihar 

megyei terjesztésre 200 darabot (példányt) magam is átveszek.”  
Jánosy Erzsébet Kolozsvárról szeptember 24-én rejtvénykötetét ajánlja fel a Szé-

kely Útkereső folyóirat induló kiadványsorozatának, s az október 10-i levelében 
kötete terjesztéséről gondoskodva „személyes aggályait” tolmácsolja a lap főszer-
kesztőjének: „Nem tudom, hogy a terjesztésével mi fog történni? A SZÉKELY 
ÚTKERESŐ szerkesztősége vállalja a terjesztését is? (ezt a kérdést azért merem 
feltenni, mert időközben tárgyaltam egy kolozsvári szerkesztőséggel, azaz az ille-
tékesekkel, akik ki is nyomnák és terjesztését is vállalták, de abból csak március-
ban lenne valami — még csak most szerelgetik a nyomdájukat — és én attól fé-
lek, hogy mire elkészülünk, megtelik a piac selejt rejtvényekkel — ha szabad ezt a 
kifejezést használnom — és akkor nehezebb lesz az eladás). Hallottam, hogy 
Csíkszeredában van egy privát terjesztő, de nem tudom, igaz-e és ha igen, meny-
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nyire megbízható? Egy másik megoldás — ha igaz —, hogy az állami könyv-
terjesztő is bizonyos százalékért vállalja a terjesztést. 

Elég tájékozatlan vagyok ebből a szempontból, mert még nem jártam utána és 
nem tudom, mi a módja a terjesztésnek.” 

 
OKTÓBER 24-én a nagyváradi Szombati István levelének utóiratában jegyzi 

meg: „Köszönöm a mellékelt példányt az Útkeresőből. A forgalmazása ebben az 
újságdömpingben nem éppen egyszerű. A fiam megígérte, hogy beszél az Ady 
Líceum magyartanáraival (ő a tavaly végzett): én a magam részéről próbáltam a 3. 
számot bemutatni a Bihari Naplóban: sajnos, nagyon sokan — szégyen! — Vára-
don még azt sem tudják, hogy egy ilyen közéleti-művelődési-irodalmi havilap is 
létezik!” 

 
NOVEMBER 10-én Szász Róbert kézdivásárhelyi olvasónk keres föl levéllel: 

„Nemrég került kezembe a »Székely Útkereső« 4–5. összevont száma. És miután 
kiolvastam, nagyon sajnáltam, hogy nem figyeltem fel hamarább erre a ténylege-
sen színvonalas havilapra. Próbáltam megszerezni az előbbi számokat is, de saj-
nos nem sikerült megkapni őket. Ezért nagyon hálás lennék Önöknek, ha vala-
milyen úton eljuttatnák hozzám az előző három számot (fizetség ellenében).” 

12-én Sárközi Zsuzsanna hűséges lapterjesztőnk Szentegyházáról levelében te-
szi fel a forgalmazással kapcsolatos kérdéseit: „Köszönöm a néhány sort, meg az 
előző példányokat. Szeretnék tisztázni néhány dolgot: 1. Kell-e kifizessem az 
előző példányokat? 2. Miért írtál az értéknek 4000 lejt, hisz 300 darab van. Az 
előző 900 lejt postáztam. Vagy nem kaptad volna meg? Nem tudom, milyen vá-
laszt keressek. 3. én nem 300 drb.[-t] kértem, hanem akkor melegiben jó lett vol-
na vagy 100 drb. a régiből, vagy 200 a friss példányból, mert mentem Sepsiszent-
györgy városába. Most már mindegy. Megpróbálom eladni, ha nem sikerül, 
legfönnebb visszaviszem. 4. nem minden 2. vagy 3. pénteken megyek az Anyavá-
rosba, hanem minden pénteken az első (…) kivételével. Tehát 16-22 óra közt 
megtalálhatsz a hegyen. A pénzt postázni fogom, mert a találkozás nem való-
színű.” 

26-án Zsigmond László, Málnásfürdőn élő olvasónk levélben adja hírül: „Alul-
írott Zsigmond László nyug. tanító málnásfürdői lakó tisztelettel hozom tudo-
másukra, hogy a múlt héten Tusnádfürdőn jártamkor rátaláltam az újságárusnál a 
Székely Útkereső irodalmi havilapra és úgy megörvendtem neki, hogy azonmód 
2-2 példányt vásároltam belőle. Sajnos, csak a 4–5. és a 6. számokat sikerült ott 
megkapnom, több szám sem akkor, sem azelőtt ott nem jelent meg. Nagyon szé-
pen kérem, hogy szíveskedjenek az előző számokból 1–3.-ig 2-2 példányt cí-
memre utánvéttel portóköltséggel együtt megküldeni. Azért kérnék 2-2 példányt, 
Párizsban élő fiamnak el fogom küldeni az egyik példányt. A jövőben is pontos 
vásárlója leszek, ha Tusnádfürdőre rendszeresen küldeni fogják.” 
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DECEMBER 2-án Molnár János, Kovács Ágnes, Teleki Gábor, Mátrai Géza, Kovács 
Ildikó, Mile András, Cserne Sz. Edit aláírásával a kanadai Torontóból jelentkezik a 
Magyar Emberi Jogok Fóruma vezetősége: „Tisztelt szerkesztőbizottság! Az 
Észak-Amerikai magyarság szívesen olvasná erdélyi testvéreik lapjait. Önök bele-
egyezésével szervezetünk hozzájárul olvasóközönségük körének bővítéséhez, 
ugyanakkor készek vagyunk információt cserélni és propagálni. Tudatni kívánjuk 
az erdélyi magyarsággal létezésünket (mint szervezet) és segítőkészségünket. Kér-
jük, tudassák a fórummal lapjuk előfizetésének feltételeit, valamint a szerkesztő-
ség véleményét a fent említett kapcsolat kialakításáról.” 

3-án Veress Gábor dicsőszentmártoni lelkipásztor, a Székely Útkereső önkéntes 
helyi lapterjesztője tájékoztat: „Remélem, hogy nem elkésve, csak megkésve tájé-
koztatom Önt, hogy sikerült egyelőre 25 drb. »Székely Útkereső« lapmegrendelőt 
találnom. Remélem, hogy a jövőben sikerülni fog többet is beszervezni, ameny-
nyiben városunkban megismerik a kiadványt. Tekintettel arra, hogy nagyon sok 
kiadvány látott napvilágot, az újaktól talán óvakodnak az atyafiak.” 

14-én László János nyárádszeredai magyartanár érdeklődik a rendszeres előfize-
tés lehetőségéről: „Szeretném, ha közölnék velem, miként lehet rendszeres elő-
fizetővé lenni, így gondolom, hogy diákjaim is szívesen vásárolnának, vagy meg-
rendelnék.” 

16-án Török László karácsonyi és újévi jókívánságait küldi a szerkesztőségnek, 
majd megjegyzi: „Sajnálom, hogy a lapterjesztés miatt a Székely Útkeresőt még 
nem tudták mind eladni. Még van belőle 300 példány. A fiam hetekig Magyar-
országon volt, s azalatt nemigen árusítottam a lapot. Most hazajött s azt mondja, 
hogy el fogja adni, de az még időbe telik... Tudom, hogy neked most nem ma-
gyarázkodásra van szükséged, hanem a pénzre, de mit tegyek? Egy kis türelmet 
kérek...” 

18-án Jánosi Judit tusnádfürdői lapterjesztőnk levelében kevesli, hogy csupán 
30 példányt tudott eladni a Székely Útkeresőből, ezért azt üzeni, hogy a továbbiak-
ban nem vállalja a folyóirat terjesztését.  

27-én kelt levelezőlapon Könczey Margit, a kovásznai könyvtár vezetője értesíti 
a főszerkesztőt a küldött lapszámok sorsáról és arról, hogy van még egy általa és 
a Székely Útkereső szerkesztősége által sem ismert személy a városban, aki terjeszti 
a folyóiratot: „Én is írni akartam, hogy megkérdezzem, mit csináljak, a 100 darab 
lapból (50 4-5-ös, 50 6-os) 87 elkelt. Még maradt 13, de még nem nagyon veszik. 
Akit érdekelt, az már várja a 7-est. Visszaküldjem a megmaradt számokat és a 
870 lejt, vagy még próbálkozzak? 

Én egyébként nem foglalkozom lapárulással, azaz csak részben. A városi 
könyvtár vezetője vagyok és az Európai Idő születésétől vállaltam a lap kovász-
nai megismertetését és terjesztésének megszervezését. Azután hagyománnyá vált, 
hogy 50-et mi is eladunk. A szerkesztő azért írta ki az én nevemet, mert az jutott 
eszébe. Azt hiszem, hogy 25-t el tudunk mi is adni. Hallottam, hogy valaki való-
ban árulja a lapokat. Megérdeklődöm és közlöm önnel.” 
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December végén Sárközi Zsuzsanna tudatja Szentegyházáról: „Kedves Sándor! 
Kerestelek a munkahelyeden és a lakásodon. Hoztam az újságok árát. Még elvál-
lalok 100 drb-t a 4–5-ös számból, vagy 200 drb-t a friss számból.” 

 
1991. JANUÁR 5-én a kolozsvári Balogh Edgár, a Székely Útkereső munka-

társa írja: „Egyben kérnék postán 3 példányt a számból, hogy elküldhessem má-
sutt élő barátaimnak, esetleg másodközlés végett”. 

10-én Szabó Gizella Szovátáról postázza levelezőlapját: „Engesztelésképpen je-
lenthetem, hogy a Székely Útkeresőből küldött számok felét eladtuk. Még mindig 
próbálkozunk, ezért nem számoltam el. Közelebbről megteszem. Újabb számok-
ból is vállalunk.” 

28-án Török László Marosvásárhelyről — szintén levelezőlapon — üzeni: 
„Február első napjaiban küldjük a hátralevő összeget. A megmaradt példányokat 
elküldtem Pestre, s ezek ára majd valamilyen formában visszatérül. A 7-es szám-
ból küldhetsz 300 példányt. Ennyi biztosan elfogy.” Szentegyházáról pedig 
ugyanezen a napon Sárközi Zsuzsanna adja hírül: „Elküldtem 50 darab Székely 
Útkeresőt, a 4–5. számból, ugyanakkor az első száz példányra a 900 lejt. A hetes 
számból megpróbálok még eladni, ha viszont nem sikerül, akkor postázom. Te-
hát tartozom neked 150 db. (a hatos) és 50 db. (a hetes), összesen 200 db. újság 
árával. Nagyon remélem, két héten belül megoldódik. Minden hónapban küldhe-
ted a 100 darabot, ennyit átlagban, kisebb-nagyobb közökkel el tudok adni.” 

 
FEBRUÁR 2-án Lázárné Szathmáry Éva Aranyosgyéresről keltezett levele arról 

ad hírt, hogy Kolozs megyében, de különösen Aranyosgyéresen nagyon nehezen 
jutnak el a más megyékben, de különösen Kovászna, Hargita, Bihar megyékben 
megjelenő magyar újságok, majd a levélíró felsorolja az általa tapasztalt terjesztési 
okokat: „A posta nem biztosítja a más megyékből rendelt újságok megérkezését. 
(Így jártam a Brassói Lapokkal és az Európai Idővel — később ezeket meg-
szereztem magán lapterjesztőknél.) Épp azért nagyon szeretném, ha lehetséges 
lenne, pénzutánvétellel elküldenék a HAZANÉZŐ 2.-es számától (1.-est véletle-
nül kaptam meg) és a SZÉKELY ÚTKERESŐ 1, 2, 3, 4, 5-ös, (6-os és 7-esek-
hez is véletlenül jutottam) 8-as, 9-es, 10-es számait, az 1991-es számokat. Szeret-
ném, ha arról is értesítenének, hogyan lehetne biztosítani az 1991-es év minden 
számának a megküldését, mert Kolozs megyében egyedül Aranyosgyéresen me-
nekült meg egy általános iskolai magyar szaktanterem a diktatúra évei alatt, s en-
nek az anyagát szeretném kiegészíteni folyóiratok, újságok bekötött sorozataival. 

Máskülönben nagyon színvonalasak ezek a lapok, s itt a szórványmagyarság-
nak ezen a területén, a nemzetiségi öntudatosodáshoz nagy szükség lenne rájuk, 
no de a posta ördögével való harc, s egy-két »lelkes” magyar még nem tud 
tavaszabb tavaszt hozni... 

Dehát ha »egy« fecskének is tudnának ebben segíteni, előre is hálásan köszö-
nöm, tisztelettel: Lázárné Szathmáry Éva.” 
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5-én Tusnádról Jánosi Judit arról értesít, hogy: „Kézbesítettem önnek az újsá-
gokat és az eladott újságok árát, kérném szépen értesítsen, ha megkapta (…).” 

12-én B. Kiss Béla, a budapesti Erdélyi Magyarok Egyesületének az elnöke le-
vélben kéri a szerkesztőséget, hogy juttassuk el lapunk legutóbbi három számát 
és azt, hogy a Székely Útkeresőből küldjünk cserepéldányt az egyesület által alapí-
tott Erdélyi Könyvtárnak: „Tisztelt Szerkesztőség! 1991. március 15. és 17. kö-
zött Budapesten, a Nemzetközi Vásár területén immár másodszor rendezik meg 
a sikeresnek bizonyult Sajtófesztivált. 

Az Erdélyi Magyarok Egyesülete eddigi sajtófigyelő és szemléző munkájából 
következően, szívesen vállalja az erdélyi magyar nyelvű lapok bemutatását ezen a 
tágas fórumon. 

Ezért kérjük, juttassanak el hozzánk lapjuk legutolsó három számából egy-egy 
példányt. 

Szándékunkban áll ez alkalommal az erdélyi magyar lapok katalógusát is meg-
jelentetni, mely megkönnyítené a magyarországi és az otthoni közvélemény tájé-
kozódását, s Önöknek is a szellemi jelenlét lehetőségét biztosítaná. 

Ennek érdekében kérjük, küldjék el lapjuk röviden leírt történetét és a követ-
kező adatokat (vagy hozzák személyesen): — pontos név, cím, kiadó; — szer-
kesztőbizottság; — alapítás éve; — példányszám; — ár; — előfizetési lehetőség; 
— a lap jellegzetességei, rovatai, tájékozódási köre. 

Egyúttal értesítjük Önöket, hogy Egyesületünk egy Erdélyi Könyvtár létreho-
zásán dolgozik, s jelenleg mintegy 5000 könyvvel és többszáz újsággal rendel-
kezik. Szeretnénk, ha lapjukból folyamatosan cserepéldányt küldenének, mi pe-
dig felajánljuk saját kiadványainkat s magyarországi lapok erdélyi vonatkozású 
cikk-szemléit. 

Ha módjukban áll, a fentiekről értesítsenek más szerkesztőségeket is, mivel 
címjegyzékünk esetleg hiányos lehet.” 

 
MÁRCIUS 1-jei keltezésű a Cserne Sz. Edit által megfogalmazott torontói le-

vél: „Örömmel olvastuk, ajánlatunkat elfogadtátok és hajlandók vagytok kibőví-
teni a Székely Útkereső olvasóközönségét a kanadai magyarság körében. 

A többi kínálkozó lehetőségre most nem térünk ki, elsősorban a lap megren-
delését kívánjuk valós alapokra helyezni. A reális helyzetet felmérve a követke-
zőket szeretnénk tisztázni (ötleteinket részben más erdélyi szerkesztőségek javas-
lataiból merítjük): 

1. A lapot magánszemélyként kellene postázni a megrendelők pontos címére. 
Ha tucatosan érkezik a HHRF címére és nekünk kell kézbesíteni, időveszteség és 
jelentős pénzveszteség áll fenn. (Bélyeg ára $) 

2. Az előfizetésekből befolyó pénzösszeget hajlandók vagyunk begyűjteni és 
bizonyos időközökben beküldeni a szerkesztőség címére. Ésszerűbb lehetőség 
az, hogy a pénzt kanadai bankszámlán őrizni, ha a jövőben szándékotokban áll 
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berendezést vásárolni a kiadó részére, így elkerülhető a pénzveszteség, ami kül-
dés esetén alkalmanként min. 20 $. 

3. Mielőtt előfizetőket toboroznánk, ismernünk kell pontosan az önköltségi 
árat, valamint a posta miatt fennálló időveszteséget, ennek érdekében kérjük, 
hogy küldjél a HHRF címére egy példányt pontos feladó dátummal ellátva. 

Amennyiben a fent említett kérdések tisztázódtak, elindítjuk a Székely Útke-
reső népszerűsítését Észak-Amerikában. 

Várjuk válaszodat és amennyiben céljaink megegyeznek és törekvéseid a ma-
gyar kultúra érdekeit szolgálják, a HHRF részéről őszinte közreműködésre szá-
míthatsz.” 

 25-én Balla Tamás olvasónk írja a Beszterce-Naszód megyei Magyardécséről: 
„Egyik barátommal nagyon szeretnék felzárkózni olvasótáborukba. Kérem, ha 
tehetik, egy kis levélen értesítsenek, miként kaphatnánk meg (2 példány) minden 
lapszámjukat.” 

 
SZEPTEMBER 15-i levelében Balogh Edgár a Székely Útkereső további fenntar-

tását elősegítő jóindulatú tanácsát közli Kolozsvárról: „Amit még ugyancsak 
szívből üzenhetek, az a lapterjesztéshez való biztató hozzászólásom. A terjesztés 
alapja, hogy tudjanak minél szélesebb körben róla, de ehhez minden számból egy 
hír közlése kell, tartalmi kivonattal. Kapnak ilyen közlést lapjaink? 

Csak a legutóbbi számban közérdekű Ferenczi István írása a székelyek sokat 
vitatott történetéről, s ugyancsak ebből a lapszámból kaptam áttekintést (a lexi-
konok számára fontos) Hargita megyei magyar időszaki kiadványokról!” 

21-én különleges körlevél érkezett szerkesztőségünk postaládájába. Feladója 
nem volt más, mint Horváth Alapár, a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Európai Idő 
független emberjogi-kisebbségvédelmi és kritikai hetilap főszerkesztője, aki a 
romániai, többnyire a független magyar sajtó „egyre súlyosbodó gondjai okán” 
kereste fel a magyar lapok szerkesztőségeit, azzal a kéréssel, hogy csatlakozzanak 
az általuk elképzelt erdélyi terjesztőhálózat működtetéséhez: „Tisztelt szer-
kesztő/kiadó kollégák! A romániai (és különösen a független) magyar sajtó egyre 
súlyosbodó gondjai okán ezúton értesítjük, hogy szándékunkban áll egy erdélyi 
(és elsősorban magyar) terjesztőhálózat létrehozása, ill. talpraállítása, melyet — 
elképzeléseink szerint a létrehozandó romániai magyar lapkiadók szövetsége tá-
mogatna: anyagilag-erkölcsileg egyaránt. 

Kérjük, hogy (amennyiben csatlakozni kívánnak tervünkhöz) 1991. okt. 5-ig 
értesítsenek telefonon vagy faxon, hogy az október 7-én Sepsiszentgyörgyön (az 
Európai Idő székházában) tartandó tanácskozáson (amely egyszersmind a Romá-
niai Magyar Lapkiadók Szövetsége alakuló ülése is lenne) részt kívánnak-e venni, 
a terjesztőhálózattal kapcsolatos teendőket megbeszélendő. 

A tanácskozás kezdete: 1991. okt. 7. — 10 óra (tervezett tartama: 3-5 óra). 
HORVÁTH ALPÁR, főszerkesztő.” 
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A főszerkesztő mellékelte a terjesztőhálózat kiépítését vállaló Pakó Oszkár le-
velét is, valamint az erdélyi és a partiumi terjesztési hálózat kézzel rajzolt tér-
képét. Innen, e levélből is világosan kitűnik, hogy a ’89-es rendszerváltozás után 
két évre, a fennmaradásért vívott harcban mennyire fontos volt az erdélyi ma-
gyar lapkiadás számára egy megbízhatóan működő terjesztőhálózat üzemeltetése. 
És az ok világos volt: a sajtószabadság és a demokrácia kezdeti évei lehetőséget 
teremtettek a romániai magyar sajtó vállalkozóinak, mecénásainak az újságok, a 
lapok és kiadványok megjelentetésére, de egyben — a papír és a nyomdai költsé-
gek robbanásszerű növekedésével — a sajtó szakadékba juttatásához is. 

Íme a Pakó Oszkár-féle példa- és dokumentum értékű terjesztési hálózat szán-
dékának a terve: 

„1. A terjesztési vállalat, céljainak megfelelően, az alakulása óta eltelt több, 
mint egy év alatt biztosította 30 különböző sajtótermék állandó terjesztését, an-
nak ellenére, hogy időlegesen pénzügyi nehézségeket kellett leküzdenie — ezeket 
a zavarokat viszont kedvező egyenleggel sikerült ezidáig megoldania. 

Ugyanezen idő alatt hasznos tapasztalatokra is szert tett, a lapterjesztő távlati 
anyagi, pénzügyi és szervezési feltételeit illetően. Elsősorban megállapítható, 
hogy a lapterjesztés hatékonysága jóval a kérelmek alatt van. 

Az 1990-es évében a PAKÓ Kiadó és Lapterjesztő vállalatnak 18 városban 21 
árusi pontja volt: Csíkszereda (4), Gyergyószentmiklós (1), Szentegyházasfalu (1), 
Székelyudvarhely (1), Székelykeresztúr (1), Kézdivásárhely (1), Nagyvárad (1), 
Érmihályfalva (1), Kovászna (1), Sepsiszentgyörgy (1), Kolozsvár (1), Nagykároly 
(1), Szatmárnémeti (1), Nagybánya (1), Szilágycseh (1), Zilah (1), Szilágysomlyó 
(1), Margitta (1). 

Ezeknek az elárusító pontoknak a havi forgalma 400-500000 lej volt. Ez mű-
ködött 1991 júliusáig. 1991 júliusa óta a terjesztés állapota a következő: 

8 városban működik 11 (tizenegy) elárusító pont: Csíkszereda: 4, Gyergyó-
szentmiklós: 1, Szentegyházasfalu: 1, Kézdivásárhely: 1, Kovászna: 1, Érmihály-
falva: 1, Nagykároly: 1, Margitta: 1. Ha a helyzet nem javul, 1991. október 15-ig 
ezek a pontok is megszűnnek.  

A TERJESZTÉSI HÁLÓZAT TALPRAÁLLÍTÁSÁNAK PROGRAMJA: 
Sokk-program: 3 hónap alatt üzembe helyezni a következő hálózatot: 
a) működő terjesztési pontok bővítése: Gyergyószentmiklós 1-ről 3-ra. 
b) a beszüntetett pontok újraélesztése (és bővítése): Székelyudvarhely 1 (2), 

Székelykeresztúr 1, Sepsiszentgyörgy 1 (2), Kolozsvár 1, Nagyvárad 1 (3), Szat-
már 1 (3), Nagybánya 1, Szilágycseh 1, Zilah 1 (2), Szilágysomlyó 1. A terv sze-
rint a terjesztőhálózat központja Csíkszereda, egy fiókja pedig Nagyvárad.  

Távlatilag új pontok létesítése: (TÁVLATI PROGRAM: 1 ÉV) 
c) ELŐFIZETŐI rendszer kialakítása — a meglévő pontokra támaszkodva a 

városokban és az útbaeső falvakban. 
Ahhoz, hogy ez a Terjesztő Hálózat működőképessé váljon, szükség lenne a 

következőkre: 
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a) a szállítás folyamatosságának biztosítására 3 csomagszállító gépjármű: 
DACIA, kamion 500000-szer 3 = 1500000 lej értékben (külföldről jóval ol-
csóbb!!) 

b) 15 db lapterjesztésre télen is megfelelő bódé, a jelenlegi legmegfelelőbb 
ajánlat: 

1 bódé 89380 lej = 1340700 lej + üzembe helyezés: 300000 lej = 1640700 lej. 
c) Nyilvántartáshoz elengedhetetlenül szükséges számítógépek: a két központ-

hoz: 2 db AT vagy XT gép 500-600 ezer lej. 
ALKALMAZOTTAK: CSÍKSZEREDA: 5 személy: 1 szervező-vezető, 1 

könyvelő, 1 raktárnok, 2 gépjárművezető. NAGYVÁRAD: 4 személy: 1 szer-
vező-vezető, 1 könyvelő, 1 raktárnok, 1 gépjárművezető. FIZETÉSALAP: 
90000 lej. 

d) más alkalmi és szervezési kiadások fedezésére elkerülhetetlen a kezdeti idő-
szakban legkevesebb 70000 lej ráfordítása. ÖSSZESEN: 3800700 lej.  

Állíthatjuk, hogy amennyiben a fenti összeg biztosítva van és a hálózat nem 
több, mint három hónap eltelte után, a piac igényei szerint fog működni, vagy a 
ráfordított összeg arányában — és fejleszthető lesz. Pakó Oszkár” 

29-én Balogh Edgár ismét felhívja a szerkesztőség figyelmét „a Székely Útke-
reső fokozottabb terjesztésére (kataszter útján)” és a folyóirat pontos megjelené-
sére. 

 
DECEMBER 18-i levelében a kárpátaljai Penckófer János örömmel értesíti a fő-

szerkesztőt: „Beregszászon a KMKSz boltban kapható a Székely Útkereső!” 
 
1992. FEBRUÁR 22-i levelében B. Kis Béla az erdélyi magyar sajtó magyaror-

szági olvasóinak a megismertetése és még jobb megismerése céljából közli: 
„1992. március 20-22. között, Budapesten, a Nemzetközi Vásárközpont terüle-
tén kerül sor immár harmadszor a Sajtófesztivál megrendezésére. A tavalyi sike-
res bemutatkozás után Egyesületünk az idén is igyekszik lehetőséget biztosítani 
az erdélyi magyar sajtó minél átfogóbb bemutatására. Természetesen a közös ér-
dek és cél megvalósításához az Önök segítségére is szükség van (…)” 

 
MÁRCIUS 3-án Benkő András a folyóirat sorsáért aggódik levelében: „Sajná-

lom, hogy ilyen veszteséggel dolgozik, mint amilyenről ír, ez, úgy látszik, általá-
nos jelenség. Az itteniek egy csoportja is az ár emelése mellett, papír-nehézségek 
miatt a terjedelmet csökkenti, és nem hetenként, hanem kéthetenként jelenik 
meg (legutóbb a Helikon választotta ezt a megoldást)” — majd így folytatja: 
„Valamilyen itteni elárusítási fórummal nem kötött megállapodást? A szabadáru-
sításban nem igen látom az Útkeresőt, pedig itt is elkelne néhány példány, lerea-
gálnák a népszerűsítő közegek is (rádió, tv).” 

1993. JANUÁR elején több olyan Székely Útkeresőt megrendelő levél is érke-
zett, mely nem szerepel A Székely Útkereső levelesládája 1990–2000 című kötetünk-
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ben: január 5-én Paraté Mihály Barótról, 6-án a szilágysomlyói, újság- és 
könyvárusítással foglalkozó Talán János rendel. 

8-án a marosvásárhelyi Molnár Jánosné levelezőlapján rendelést ad fel: „»A csík-
szeredai könyvpostától” a napokban kaptam meg a megrendelt könyvek csomag-
ját és benne ajándékképpen egy »Székely Útkereső« című falinaptárt. Arra kér-
ném a tisztelt szerkesztőséget, hogy szíveskedjenek számomra, ha lehetséges, 10 
darabot küldeni ebből a falinaptárból, a Reményik idézettel, utánvéttel.”  

10-én G. Pataky András írja Aradról: „Boldog Új évet kívánva szeretném meg-
kérni Önöket, hogy szíveskedjenek elküldeni a Székely Útkereső című lap vala-
mennyi eddig és ezután megjelent/megjelenő példányait a boríték hátlapján megje-
lölt névre és címre. Jóindulatukat előre is nagyon szépen köszönve kívánok to-
vábbi eredményes munkát. Isten segítse Önöket törekvéseikben!” 

 
JÚLIUS 26-án Balogh Zoltán Mihály az USA-beli San Antonioból rendeli meg a 

Székely Útkeresőt: „Szeretnék a Székely Útkeresőre előfizetni. Kérem közölni, 
hogy mennyit és hova küldjem az előfizetés összegét!” 

 
OKTÓBER 5-én a Bereményi Könyvkiadó nevében Bereményi András ügyve-

zető igazgató és Kovács J. Béla főszerkesztő aláírásával érkezett levél arról tudó-
sítja a főszerkesztőt, hogy a levélíróknak szándékában állt 1993 karácsonyára 
megnyitni a Határon túli magyar könyv- és lapkiadók könyvesboltját: „Bol-
tunkban egy helyen szeretnénk bemutatni vásárlóink számára a határainkon kívül 
élő magyarság könyv- és lapkínálatát. Ezen kívül a történettudományi irodalom 
szakboltja is lennénk. A fentiek érdekében kérjük Önt, hogy küldje el számunkra 
kiadója ajánlatát. Szeretnénk, ha újdonságaikról havonta (15-ig) rendszeresen tá-
jékoztatnának bennünket.” (…) „Boltunk lesz az egyetlen olyan könyvesbolt Ma-
gyarországon, amelyben a határon túli magyar könyv- és lapkiadás minden ter-
méke egy helyen lesz megtekinthető és megvásárolható. 

Rendszeres könyvbemutatókkal, irodalmi estekkel és teadélutánokkal szeret-
nénk az általunk bemutatott kulturális termékek iránti érdeklődést felkelteni, fo-
kozni. Boltunk és a háttértevékenységünk jól kiegészíti egymást, s alkalmas lesz 
arra is, hogy a kínált választék magyarországi (fővárosi és vidéki) forgalmazását 
ellássa, a piacokon terítse.” 

 
1994. FEBRUÁR 27-én a budapesti Szabó Sándor írja levelében: „Olvastam a 

Könyvvilágban, hogy Székely Útkereső címmel új magyar nyelvű lap indult Er-
délyben. Én a külföldön megjelenő magyar nyelvű újságokat gyűjtöm, ezért ké-
rem, legyen szíves küldeni 1 pld. Székely Útkeresőt, mindegy, mikori kiadás. 
Esetleg, ha vannak más című lapok, azok is érdekelnének.” 

AUGUSZTUS 17-én Veress Dániel megjegyzi: „Azt hiszem, hogy a terjesztés a 
legnagyobb gond. Én lapotokat egyáltalán nem látom. Persze ez azzal is össze-
függ, hogy mióta nyugdíjas vagyok, másfél éve, jobbadán a lábam sem tettem ki a 
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lakásból egészségi és más okokból”, majd nyolc nappal későbbi levelében ismé-
telten visszatér — ezúttal a könyvkiadásra hivatkozva — fenti gondolatához: „a 
hazai könyvterjesztés állapotát aggasztónak tartom.” 

 
1995. JANUÁR 13-i soraiban Ráduly János rendel a kiadó termékeiből: „Ahogy 

telefonon jeleztem: küldj 10 drb. Székely Útkereső Antológiát és 10 drb. lapot — 
a legutolsóból.” 

19-én Veress Dániel jelentkezik ismét Sepsiszentgyörgyről: „Köszönöm a Szé-
kely Útkereső három számát, köztük azt, amelyben részletesen közölt a Misztót-
falusi-monodrámából. Örülök magának a hazai megjelenés tényének, másrészt 
annak, hogy több példányban küldte el, ugyanis továbbküldhetem az igen derék 
müncheni barátomnak, a neves Misztótfalusi kutatónak, Molnár Józsefnek, aki a 
lap nagyszerű propagátora lehet a nyugati magyarság körében.” 

 
JÚNIUS 5-én Reijo Eerikäinen a finnországi Toijalából megrendelő levelével 

keresi fel a szerkesztőséget: „Tisztelt Beke Sándor! KÖNYVVILÁGBAN elol-
vastam, hogy Ön a SZÉKELY ÚTKERESŐ című folyóirat szerkesztője. Na-
gyon örülnék, ha azt a folyóiratot rendelhetném, mert nagy az érdeklődésem a 
Romániában levő magyarság nyelve és kultúrája iránt. Még kérdezném, hogy le-
het-e Ön által más Romániában megjelenő magyar nyelvű könyveket és folyóira-
tokat rendelni? Lehet egy katalógust rendelhető könyvekből vagy egy magyar 
könyvesbolt címet kapni?” 

 
Irodalom 

 
Az élőszó dicsérete. Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain. 

Válogatta, szerkesztette, a kötetben szereplő írások jegyzékét, a könyvészetet és a Szé-
kely Útkereső repertóriumát összeállította Beke Sándor. A bevezető tanulmányt írta P. 
Buzogány Árpád. Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2008. 

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

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

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

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

a levelek mutatóit összeállította Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 
Székelyudvarhely, 2010. 
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BEKE Sándor — BRAUCH Magda: 
Székely Útkereső (1990—1999). Laptörténet és sajtóvisszhang. Székely Útkereső Kiad-

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

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

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

Kiadó közös kiadványa, Nagyvárad, 2010. 
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I. kötet. A—K. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csík-

szereda, 1996. 
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? II. kötet. L—Z. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csík-

szereda, 1997. 
Kortárs Magyar Írók Kislexikona. 1959—1988. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989. 
KUSZÁLIK Péter: 
Erdélyi hírlapok és folyóiratok. 1940—1989. Teleki László Alapítvány — Közép-Európa 

Intézet, Budapest, 1996. 
KUSZÁLIK Péter: 
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