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III. 
 

MILYENNEK LÁTJA A KORABELI SAJTÓ 
A SZÉKELY ÚTKERESŐT 

ÉS A SZÉKELY ÚTKERESŐ KIADVÁNYOKAT? 
 

A Székely Útkereső című folyóirat 1990 áprilisában indult a nagy irodalmi múltra 
tekintő Hargita megyei Székelyudvarhelyen. Amint a folyóirat címe is jelzi, elsősor-
ban a székely etnikum eredetével, történelmével, néprajzával, nyelvével és egyéb sa-
játosságaival, valamint e népcsoport múltbeli és jelenkori képviselőivel foglalkozik. 
„Célunk csupán egy lehet: mindannyiunk elé tárni székely közéletünket, s egy elnyo-
mott, embertelen kisebbségi sors koromsötét emlékéből feloldani lebilincselt köz-
művelődésünk, kultúránk, történelmünk és irodalmunk értékes pillanatait” — nyilat-
kozta a kiadvány első számában Beke Sándor, a lap alapítója és felelős szerkesztője 
(idézi a Hargita Népe 1990. április 19-i száma). 

Ez a színvonalas, tudományos igényességgel szerkesztett folyóirat fennállásá-
nak 10 éve alatt azonban túllépett a „székelycentrikusságon”, a közölt írások 
sokoldalúságról tanúskodnak: a tágabb értelemben vett Erdély, sőt az anyaország 
felé is nyit, megtalálhatók hasábjain a színvonalas tudományos, irodalomtörté-
neti, vallásos, történelmi, zenei, szociográfiai, néprajzi, pedagógiai, nyelvészeti 
tárgyú publicisztikák, a gyermekirodalom és nem utolsósorban a szépirodalmi tö-
rekvések (líra és epika egyaránt) olyan mértékben, hogy a Székely Útkereső részben 
szépirodalmi folyóirat szerepét is betölti.  
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Indulás, fogadtatás 
 

A folyóirat a romániai magyar sajtóélet sorsdöntő pillanatában indult — ma 
már azt mondhatjuk — hódító útjára, de ezt akkor még nem lehetett tudni. Az 
1989. december végi rendszerváltás utáni felszabadult (néha „elszabadult”) köz-
lésvágy országszerte több mint 120, magyar nyelven megjelenő kiadványt ered-
ményezett, ami egyszersmind nem kis konkurrenciát is jelentett szinte valameny-
nyi, de főleg az újnak számító lapok számára. Nem véletlen, hogy közülük számos 
kiadvány kérészéletűnek bizonyult. A Székely Útkereső is egy volt a sok egyidőben je-
lentkező sajtótermékből, és sikerrel vette az akadályokat, bár megjelenésekor egyesek 
némi szkepticizmussal fogadták bátor hangú „beköszönését”. Ilyen véleményt halla-
tott Bölöni Domokos a Helikon 1990. május 25-i számában: „»KI TUDJA, MER-
RE…« — jutott eszembe, nem éppen azonnal, de némi ön-közvélemény-
kutakodást követően, hogy kezembe vehettem a székely Athén egyik legfris-
sebb/legújabb »közéleti-művelődési-irodalmi havilapját«, a címben is jelzett Székely 
Útkeresőt. Hogy merre visz a végzet, rajtunk is múlik.” 

A cikkíró a továbbiakban szemügyre veszi az első számot, nem fukarkodik a 
bíráló — vagy inkább szőrszálhasogató — megjegyzésekkel sem, bár néhány 
bombasztikus kifejezés, szóvirág tekintetében igaza lehet. 

Néhány évvel később Fodor Sándor bevallja, hogy kezdetben kételkedett a 
folyóirat sikerének tartósságában: „Nem sokkal a rendszerváltás után — talán 
'91-ben, vagy '92 elején, levelet kaptam Székelyudvarhelyről. Beke Sándor — egy 
(számomra) addig kevéssé ismert fiatalember írta. Írást kért Székely Útkereső 
című lapjába és azt, vállalnám el a — szintén általa alapított — Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó szerkesztőbizottsági tagságát, ami azzal járna, hogy időnként vé-
leményt kérnének egy-egy kiadásra szánt könyv kéziratáról, esetleg rámbíznák 
egyik-másik készülő könyv szerkesztését is. 

No hiszen — gondoltam. Az akkori lelkes hangulatban gombamód születtek 
az új lapok, új kiadók. Nem jósoltam ugyan nagy jövőt Beke Sándor vállalkozá-
sának — de arra gondoltam, miért álljak oda ünneprontónak öreges pesszi-
mizmusommal? Hiszen oly kevés, amit kér tőlem! Különben is: a sok kiadói 
vállalkozás közül, frissen alapított lapból néhány bizonyosan kiállja az eszten-
dők próbatételét. 

Igazam lett.” (A Hét, 1995. március 17) 
Több hazai sajtótermék — Romániai Magyar Szó, Keresztény Szó, Hargita Népe, 

Valóság, Bihari Napló, A Hét, Művelődés — lapszemlék közlésével jelzi, hogy az új 
— számukra konkurrens — folyóirat indulását tudomásul vette, számon tartja. A 
Valóság (1990. május 11.) Kovács Sándor főesperesnek a Székely Útkereső első 
számában közölt írását méltatja, amely azt fejtegeti, hogy az írásnak mindig az 
igazság oldalán kell állnia. „Szép és nemes célkitűzés, igazán humánus program 
ez egy induló lap számára ” — véli a folyóirat első számáról szóló recenzió szer-
zője. 
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A Székely Útkereső 7. számának a címlapja 
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A Romániai Magyar Szó a Székely Útkereső szedésének módjára hívja fel a figyelmet, 
a Bihari Napló az első szám szerzőinek névsorát tartja „imponálónak”: „Nyirő 
József, Kányádi Sándor, Szőcs Géza, Kovács Sándor főesperes, Cseke Péter ne-
ve fémjelzi az első számban olvasható írásokat.” (Bihari Napló, 1990. június 10) 

A Székely Útkereső kezdeti és későbbi nehézségeiről a későbbi években esik 
szó. Kádár Melinda Letűnt lapok nyomában című írásában firtatja, hogy a lap a havi 
megjelenés reményében indult, ám 1991-től 1993-ig kéthavonta összevont szá-
mokkal látott napvilágot: „Ez a nyomdai nehézségek miatt adódott így — mond-
ta Beke Sándor felelős kiadó. — Az első számokat a saját pénzemből finanszí-
roztam, később támogatók (…) segítségével.” (Udvarhelyi Híradó, 1994. augusztus 
2.) 

1999-ben, az eredmények számbavételekor Gábor Dénes így összegezi a Szé-
kely Útkereső indulásakor jelentkező és legyőzött nehézségeket: „Miközben Ma-
rosvásárhelyen 1990 tavaszán a »márciusi események« napjai tombolnak, tőle alig 
100 km-re DK-re, Székelyudvarhelyen, a köztudottan kultúrakedvelő, 
iskolacentrikus kisvárosban irodalmi és közművelődési folyóirat-alapítói lázban 
ég egy huszonéves fiatalember, Beke Sándor, aki még csak abban az évben, késői 
érvénnyel szerzi meg Nagyváradon újságírói szakképesítését. 

Fiatalos lelkesedéssel — netán a lehetséges buktatók bagatellizálásával is — 
vágott bele ebbe a »szép kaland«-ba? ... nehéz volna utólag egyértelmű választ 
adni a kérdésre. De nem is ez a fontos, a felmutatható eredmény az, ami számít. 
Mert amíg körülötte, az erdélyi magyar ugaron (is) egyre-másra hullanak a ’89 
után indult kérészéletű lapok, a Székely Útkereső évről évre izmosodik, rangos író-
gárdát serkent alkotó együttműködésre és értő befogadókat gyűjtve maga köré, 
ismételten igazolni tudja, hogy nem csak vájt fülű kevesekhez szól, hanem olyan 
olvasóközönség áll mögötte, akik igénylik a lapot, pont éppen egy ilyen műve-
lődési-irodalmi folyóiratra van szükség ebben a régióban.” 
 

A folyóirat szerkesztői és külső munkatársai 
 

A siker nem utolsósorban annak tulajdonítható, hogy Beke Sándor főszer-
kesztőnek sikerül értékes munkatársakból álló szerkesztőgárdát és jó nevű külső 
munkatársakat megnyernie a lap számára. Mint láttuk, a sajtó azonnal felfigyelt 
arra, hogy már a lap első számainak külső munkatársai között szerepel Kányádi 
Sándor, Sütő András, Balogh Edgár, Kovács Sándor főesperes, dr. Tőkés István, 
Cseke Péter, később pedig hozzájuk csatlakozik Fodor Sándor, Egyed Ákos, 
Imreh István, Vofkori György, Barabás István, Vofkori László és több más je-
lentős személyiség határokon belül és kívül Nagyváradtól Székelyudvarhelyig, 
Köbölkúttól Kárpátaljáig, Gyimesközéploktól Budapestig. Mellettük állnak fá-
radhatatlanul a lap állandó munkatársai: a történész és publicista Róth András 
Lajos, Komoróczy György nyelvművelő, Kardalus János, Dánielisz Endre, P. 
Buzogány Árpád, Gábor Dénes, Deme János, a néprajztudós Nagy Olga, a 
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gyermekíró Csire Gabriella, a történész Ferenczi István, Ferenczi Géza, Ráduly 
János, a rovásírás „tudósa”, a nyelvész Murádin László, a zenetörténész Benkő 
András, a szociográfus Gálfalvi Sándor, Bálint László, valamint a Magvető rovat 
és általában a szépirodalmi írások szerzői: Beke Sándor, Ráduly János, Nagy 
Gáspár, Éltes Enikő, Jancsik Pál, Nagy Irén, Kozma Mária, Lőrincz György, 
Bodor Ádám, Nagy Zoltán Mihály (Kárpátalja), Lendvay Éva, Lőrincz József, 
Forró Miklós, Ábrahám János, Horpácsi Sándor (próza és irodalomkritika). A 
felsorolás korántsem teljes. Ugyanakkor a folyóirat megszólaltatja — megfelelő 
bevezető sorok után — a régmúlt és a múlt jeles képviselőit, Apáczai Csere Já-
nost, Salamon Ernőt, Cseres Tibort, Szemlér Ferencet stb. és külön számot 
szentel Kölcsey Ferenc emlékének.  

Nem szabad megfeledkezni a lap grafikai kivitelezéséről sem. A fejlécet Csu-
tak Levente brassói képzőművész készítette. 

 
„Mit jelent a székelyek útkeresése?” 

 

teszi föl a kérdést Kardalus János a Székely Útkereső 1990/8-9. számában, „in 
medias res” ragadva meg a lényeget „mely a folyóirat címét is megmagyarázza”. 

Az útkeresés többértelmű fogalmat kifejező szó. Jelentheti — konkrét érte-
lemben — az egykori vándortarisznyás székelyt, aki a múlt század elején „kitán-
torgott” Amerikába, vagy később a határokon illegálisan vagy legálisan átjutókat, 
akik időlegesen vagy végleg elhagyták szülőföldjüket, többnyire a jobb megélhe-
tés és boldogulás reményében. A sok vihart megért székely vagy általában erdélyi 
magyar ember gyakran választotta ezt az utat. 

A folyóirat sugallta székely útkeresés nem ezt kívánja jelenteni (vagy éppen 
elősegíteni). „Nem mérföldes csizmára van szükségünk, hanem bölcsességre” — 
írja Kardalus. A szülőföldön való megmaradás bölcsességére. Jelenti továbbá a 
magunk keresését, ami a diktatúra éveiben akadályokba ütközött, de a rendszer-
váltás után lehetségessé és szükségessé vált, majd cikkét így folytatja a Székely 
Útkereső első évfolyamának 8-9. számában: „A magunk keresésében fontos helyet 
kapott a honismeret. A székelység szimbólumainak visszaállítása, az identitás fo-
galmának mind pontosabb körvonalazódása áldásosan hat a falusi és városi em-
berekre. A szellemi szimbólumok pedig emlékeztetik a jelenkori embert. 

Emlékezhettünk elődeink cselekedeteire és szellemiségére, Apáczai Csere Já-
nosra, Kőrösi Csoma Sándorra, Gábor Áronra, Gál Sándorra, Benedek Elekre, 
Orbán Balázsra, Kriza Jánosra, Tamási Áronra, Márton Áronra és sorolhatnám 
tovább.” 

A szülőföldjükön maradt székelyek tehát csak egyféle utat kereshetnek: a 
megmaradás útját. Ezt hirdeti Róth András Lajos is a Székely Útkereső 1992/1-2-
3. számában közölt írásában: „Ha csak pár százan vagy pár ezren lennénk, akkor 
is helyünk lenne ezen a földön, Erdélyben. Tény, hogy itt vagyunk, s ha megfo-
gyatkozva is, de tömbben, melyen nem tudott változtatni sem évszázadok vihara, 
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se emberek eltorzult hatalom- és dicsvágya. Tényként vagyunk itt, s érezzük 
minden ízünkben hovatartozásunkat. Kötődünk fizikailag e földhöz, kötődünk 
szellemileg, lelkileg az összmagyarsághoz. S csak annyiban vagyunk székelyek, 
amennyiben ez erkölcsi és lelki tartást jelent, amennyiben történelmi ragaszko-
dást feltételez nagyszerű tájainkhoz, nagynevű elődeinkhez.” 
 

Méltatások — lapokban és lexikonokban 
 

A már említett kezdeti reagálások és a túlélésben kételkedő hangok után a Szé-
kely Útkereső sajtóvisszhangja megerősödik, évről évre hallhatóbbá, érezhetőbbé 
válik. Rövid lapszemlét közöl a folyóirat 1991-es számaiból a Hargita Népe, A Hét 
és a Családi Tükör. A további évfolyamokról (1992, 1993, 1994) röviden vagy bő-
vebben beszámol a Korunk, A Hét, a Hargita Népe, a Média, valamint a helyi lapok: 
az Udvarhelyi Híradó és a Polgármesteri Közlöny. Az 1995-ös évfolyamot méltatja a 
Könyvvilág, a Hargita Népe, az 1996-os évfolyamot az Udvarhelyi Híradó. 

Több romániai magyar kiadvány alaposabban is értékeli a Székely Útkeresőben 
megjelenő anyagokat. Az Udvarhelyi Híradó 1991/16-os száma idéz a Vass László 
Levente korán elhunyt költőről emlékező Komoróczy György: Élt huszonnégy évet 
című írásából. A Hét 1992. szeptember 17-i és 1992. december 25-i száma részle-
tesen ismerteti a 3. évfolyam anyagát; kiemeli Benkő András nagy lélegzetű, tu-
dományos igényességgel megírt folytatásos zenetörténeti tanulmányát. A 
székelyudvarhelyi Polgármesteri Közlöny (1995. január 12.) és a Hargita Népe (1995. 
január 13.) Ráduly János recenzióit méltatja az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
nemrég megjelent hat kötetéről. (A recenziók a Székely Útkereső 1995. évfolyamá-
ban jelentek meg). A folyóirat sikerében kezdetben kételkedő Bölöni Domokos 
is elismeréssel nyilatkozik a lap néhány írásáról, például Komoróczy György Be-
szélgetések kortárs magyar írókkal című sorozatáról (Népújság, 1996. augusztus 9.). 
Két évvel később jelenik meg a Székely Útkereső Kiadványok sorozatban kiadott 
kötetről szóló írása, melynek címe: Ráduly János a rovásírásról (Népújság, 1998. július 
25.). A továbbiakban a Székely Útkereső Kiadványok és az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó külön köteteiben megjelent anyagait méltatja, ismerteti a sajtó. Erről 
a későbbiekben lesz szó. 

A lapról — többek között — megemlékezik még Erőss Attila is a Gondolatok 
a sajtóról. 200 éves az erdélyi magyar újságírás című kötetében (Custos Kiadó, Maros-
vásárhely, 1997). 

A folyóirat tízéves anyagának vallásosságát hangsúlyozza Barabás István Szent 
lobogók című, a Hargita Népe 2007. május 26-i számában közölt írása. „1989 után 
mégis sokáig a katolikus jelleg uralta a visszhangokat. Ezt tükrözik például a Szé-
kely Útkereső 1990–1999 között megjelent évfolyamai. Azért említem éppen ezt 
a székelyudvarhelyi folyóiratot, mert első számától az utolsóig helyet kapott  
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Tanulmány a Magyar Szent Koronáról a folyóirat hasábjain 
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benne Csíksomlyó” — írja Barabás István, majd így folytatja: „Hogy 1990-ben, a 
hosszú tilalom után mit jelentett a magyar olvasó számára, hogy a Székely Útke-
resőnek köszönhetően újra szabadon juthat hozzá hitéletéhez kapcsolódó iroda-
lomhoz, elképzelhetjük a Régi csíksomlyói búcsúsének című vers arhaikus zen-
géséből. (…) Egy év múlva, 1991 tavaszán Tankó Gyula közöl megrendítő szoci-
ográfia-részletet a gyimesi csángók pünkösdi búcsújárásáról.” 

A Székely Útkereső már megjelenésének évében eljut Magyarországra. A Ring 
(1990. szeptember 5.) értékeli Nagy Olga: Gyűjtsünk népi elbeszéléseket című írását 
(a folyóirat 1990/3. számából). Nagy Olga felhívja a lap olvasóit: nézzenek jól 
körül falusi környezetükben. „Vegyük észre a népi alkotókat! Keressük fel őket!” 
— idézi a budapesti hetilap a jeles erdélyi néprajztudós szavait. A következő év-
ben a Könyvtáros című kiadvány mutatja be a Székely Útkeresőt, közöl lapszemlét az 
1991/8-9. számról. Kiemeli Kardalus Jánosnak az előbbiekben idézett írását a 
székelyek útkereséséről, azaz a megmaradásról (Pálvölgyi Endre: Holmi, 1991/10. 
szám). Később, 1995-ben a Júliusi Magyar Fórum ír véleményt a lapról, melyet az 
alábbiakban idézünk: „Ami a Székely Útkeresőt illeti, csak dicsérettel beszélhetünk 
a 16 oldalas, nyomdatechnikailag ugyan nem túl elkényeztetett, de írásainak 
hangvétele és minősége folytán a számos Erdélyben megjelenő magyar sajtóter-
mék közül feltétlenül kimagasló folyóiratról. Sajnálatos, hogy csak kéthavonta 
tud megjelenni. A legnemesebb erdélyi klasszikusok mellett (Reményik, Dsida, 
Kőrösi Csoma stb.) magyarországi szerzők műveit (Cseres Tibor, Bakay Kornél 
stb.) ugyanúgy megtalálhatjuk benne, mint a mai Hargitabeli író- és költőgárda 
alkotásait. Figyelemre méltóak azok a tudományos igényességgel megírt szellem-
történeti sorozatok is, amelyeknek népszerűsítését a Székely Útkereső felkarolta. 
Elsősorban Ferenczi István: Gondolatok a székelyek korai történetéről, illetve Szőcs 
János: A moldvai csángó magyarokról írott összefoglalójára gondolunk.” 

Az Erdélyből kitelepedett Beke György hosszú cikkben értekezik a Székely 
Útkeresőről a Honismeretben (1996. 2. szám). Székelyudvarhely irodalmi múltjának 
méltatása után, 5 év távlatából is jól látja és láttatja az indulás nehézségeit és a lap 
első öt évét. Így összegez: „Öt éve jelenik meg a kiadvány, időközben Erdélyi 
Gondolat néven könyvkiadó is létesült mellette, és immár elképzelhetetlen lenne 
nélkülük nemcsak Udvarhely és környéke, de az egész Székelyföld, sőt Erdély 
magyar irodalmi és szellemi élete.” 

A továbbiakban a főszerkesztő érdemeit emeli ki: „Mindig kell egy kezdemé-
nyező ember, akinek nemcsak ötletei vannak, de bátorsága és kitartása is a meg-
valósításhoz. Beke Sándornak hívják ezt az embert. Brassóban született, miként 
annyi sok székely embernek, az ő szüleinek is ez a város adott megélhetést. De 
diplomával a zsebében hazajött ősei szülőföldjére, könyvtáros lett 
Székelyudvarhelyen, tanár Zetelakán. És költő, író, szerkesztő. Tizenöt éves ko-
rában jelent meg első verse a Brassói Lapokban, majd egy brassói diáklap magyar 
oldalát szerkesztette. Verseskötetét, az 1993-ban kiadott Madártemető-t igen ked-
vező visszhang fogadta. Beke Sándor a diktatúra idején »kesergő türelemmel« ke-
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reste a nemzeti megmaradás útját „»madártemetővé« vált szülőföldjén és arról 
álmodott, hogy: »...legyünk mi is egy csipetnyi Európa!«” 

Ugyancsak Beke György ír a Székely Útkeresőről a kanadai Nyugati Magyarság 
című folyóirat 1999. január-februári számában. Az én Himnuszaim címmel Gábor 
Dénes Gondolatok a Székely Himnuszról című tanulmányát ismerteti, mely előbb a 
folyóirat hasábjain, majd a Székely Útkereső Kiadványok sorozatban önálló kötet-
ként jelent meg. 

A Székely Útkeresőt szócikk formájában az Encyclopaedia Hungarica III. kötete 
(1996, Calgary, Kanada), a Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997 (1997, Nagyvárad) és 
az Új Magyar Irodalmi Lexikon III. kötete említi (2000, Budapest). 
 

A Székely Útkereső Kiadványok sajtóvisszhangja 
 

A folyóirat szerkesztésében már a kezdetektől fogva elfogadott gyakorlat volt 
a nagyobb lélegzetű írások, tanulmányok több számban való, azaz folytatásos 
közlése. A munkatársak szakértelme és közlésvágya szétfeszítette a többnyire 12 
oldalon, kezdetben havonta, később két- és háromhavonként megjelenő lap ke-
reteit. Bizonyos idő elteltével már a folytatásokban való közlés sem jelentett 
megoldást. „A lapszerkesztés során gyakran előfordult, hogy egy-egy nagyon jó 
kézirat nem fért be a jellegénél fogva szűkre szabott laptestbe. Ezért úgy döntöt-
tünk, hogy e nagyobb lélegzetű munkát kis füzetekben, a Székely Útkereső Kiad-
ványok sorozatban jelentetjük meg. Némelyikük később könyv alakban is megje-
lent” — vall Beke Sándor főszerkesztő a kiadványsorozat keletkezéséről (Sarány 
István: Könyvműhely Székelyudvarhelyen. Hargita Népe, 2000. március 24.) 

E sorozat rendhagyó kötettel indul — már 1991-ben. A korán elhunyt Vass 
László Levente (1955–1979) hátrahagyott versei jelennek meg ebben a formá-
ban. Az Egyedül az éjszakában című kötetről (az előszót Szőcs Géza írta) beszámol 
a Hargita Népe (1991. szeptember 28.) és A Hét (1991. szeptember 26.). Ez utób-
bi már a Székely Útkereső kiadványainak a sorozatáról beszél, de a további kötetek-
re, külön kiadványokra még várni kellett. 

A Székely Útkereső Antológia a lap ötödik évfolyamának évében jelenik meg (az 
előszót Kozma Mária írta). Az Antológia megkülönböztetett figyelemben része-
sült a romániai és az anyaországi sajtóban. Anyagát Ráduly János ismerteti a Szé-
kely Útkereső 1994/1-2-3. számában, de felfigyel rá Kozma Dezső is, aki így jel-
lemzi a kiadványt: „Az Antológia a székelység és tágabb értelemben az erdélyi 
magyarság sorsdöntő kérdéseire kíván rákérdezni — választ adni” (Szabadság, 
1995. január 19.). Hírt ad az Antológiáról a budapesti Könyvvilág (1995. január) is. 

Beke György a korábbiakban már idézett írásában méltatja a Székely Útkereső 
antológiáját: „Beke Sándor, a szerkesztő már arra is gondolhatott, hogy kiadja a 
Székely Útkereső első antológiáját. Öt évi megjelenés során kialakult a folyóirat 
arcéle. Nemcsak szépirodalmi műhely, elsősorban székelyföldi alkotók, fiatalok 
megnyilatkozási lehetősége. Igen nagy teret kap a kiadványban a tanulmány, az 
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esszé. Történelmi, néprajzi, nyelvészeti dolgozatok egész sora igazolja, hogy az 
udvarhelyi, az erdélyi elszigeteltségben és a diktatúra nyomása alatt is születtek 
fontos művek, néha hézagpótló írások a Székelyföld valóságáról, az erdélyi ma-
gyar létérzékelésről. Az antológia egyképpen figyel olyan helyi históriai epizó-
dokra, mint a gyimesi csángók származástudata és olyan egyetemes nemzeti tör-
ténelmi témákra, mint Szent István királyunk koronázási palástja. Vannak a szer-
zők között nagy öregek, mint Balogh Edgár, aki felesége falujába, Vargyasra ka-
lauzol megint, mint annyiszor eddig is, vannak jeles kritikusok, mint a történe-
lemtudományban is beavatott Szőcs István, induló költők, mint Mészely József, 
ismert néprajzkutatók, mint Nagy Olga, Ráduly János — aki a Kis-Küküllő part-
ján, Kibéd faluban épített ki szellemi és kutató központot, mindennapi tanári 
munkája mellett. És a szerzők között találni Komoróczy Györgyöt, aki évtizedek 
óta gyakorló nyelvművelő, nyelvápoló, akinek már önálló, fontos kötete is jelent 
meg e témában: Magyar szavaink nyomában.” 
A Székely Útkereső Kiadványok között nagy sajtóvisszhangja van Ráduly János 

rovásírásról szóló kötetének. A tudományos igényességgel megírt munkát Bölöni 
Domokos értékeli a Népújság 1998. július 25-i számában. Ugyanilyen sikeres Gá-
bor Dénes Gondolatok a Székely Himnuszról című kiadványa is, amelyre — mint 
már említettük — szintén Beke György figyel fel a Nyugati Magyarság 1999. ja-
nuár-februári számának hasábjain. Erről a kötetről mond véleményt Sylvester 
Lajos is: „Gábor Dénes a Székely Útkereső Kiadványok nevet viselő szerény füzet-
ben (Székelyudvarhely, 1998) Gondolatok a Székely Himnuszról címmel teszi közzé 
szerintünk a tágabb közönség elé kívánkozó értekezését. 
Gábor Dénes a kis füzetben bemutatja a májusi Nagyáldozat Kántáté című, 

zsoltárnak készült ének történetét, himnusszá emelkedését, amely ma az egész 
magyar nyelvterületen Kölcsey—Erkel társhimnuszaként él. Nem helyette, nem 
azonos művészi értékkel, de mellette. Tulajdonképpen a nép, a folklorizáció tette 
azzá, s tájanként, helyzetenként módosított az eredeti szövegen is.” (Csaba ki-
rályfi csillagösvényen, Háromszék, 2000. február 12.) 

A Székely Útkereső Kiadványok sorozat 1998-ban vett nagyobb lendületet. A fo-
lyóirat ekkor a kilencedik évfolyamába lépett. Ebben az évben tíz tanulmány lá-
tott napvilágot. A kis füzetek túlnyomó többségükben, témájukat tekintve, szé-
kelység-centrikusak. A kiadványokat P. Buzogány Árpád sorolja fel és mutatja be 
bővebben az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztatójában (1999): „A Székely Útke-
reső Kiadványokkal rövid terjedelmű, ismeretterjesztő munkák sorozatát indította 
el a Székely Útkereső folyóirat. 

Pár hónap telt el a sorozat elindítása óta és már a tizenegyedik kiadvány is el-
hagyta a nyomdát. Legtöbb a néprajzi téma, de van írástörténeti, vallási, és meg-
állapítható, hogy a legtöbbje helyismerettel kapcsolatos. Érdekes kísérlet a Róth 
András Lajosé, aki a »legnagyobb székely« fő művének egy negyed százados saj-
tóvisszhangjából készített összeállítást Orbán Balázs — korok tükrében címmel. 
Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája címmel öt szerző szövegrészletei felhasználásával 
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mutattuk be a somlyói búcsú és a kegyszobor történetét, illetve a pünkösdi búcsú 
fontosságát. A székelyudvarhelyi születésű Csanády György közismert székely 
himnusza ugyancsak érdekes téma (Gábor Dénes: Gondolatok a Székely Himnusz-
ról). 

Néprajzi téma jelent meg eddig a legtöbb: népmeséről (Nagy Olga: Hamupi-
pőke igazsága avagy Mit tanulhattok a mesétől?), népszokásokról (Tankó Gyula: 
Gyimesi csángó népszokások és Barabás László: Marosszéki népszokások), népi gyógyí-
tásról (István Lajos: Babonás népi gyógyítások Korondon). Népi humorgyűjtemény 
kettő is megjelent: Kicsi szamár, nagy szamár (gagyi anekdoták) és Krokodilok a 
Küküllőben (anekdoták, történetek). A moldvai, gyimesi és hétfalusi csángókról 
Szőcs János, Tankó Gyula és Ferenczi Géza ismertetője Csángók címmel került 
kiadásra. A rovásírásos feliratokról a kibédi Ráduly János írt összefoglalót (Nem-
zeti kincsünk — a rovásírás) eddigi kutatásai alapján.” (A Székely Útkereső Kiad-
ványok) 

Csire Gabriella a Székely Útkereső 1999-es évfolyamában, Székely Útkereső Kiad-
ványok című leltárkészítő írásában arra irányítja a figyelmet, hogy a 15-50 oldalas 
füzetek elsősorban a folkloristák és néprajzkutatók számára nyújtanak közlési te-
ret, majd — a megjelent kiadványokat ismertetve — rámutat arra, hogy milyen 
sürgető olvasói igénynek tesznek eleget a diktatúra idején lappangásra ítélt szel-
lemi értékeket feltáró munkák. Ilyen például a Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája cí-
mű füzet, mely a pünkösdi búcsú eredetét, a templom történetét, a kegyszobor 
legendáját tárgyalja. Kiemeli a Gondolatok a Székely Himnuszról című kiadványt 
Gábor Dénes tollából, valamint Ráduly János rovásírásról szóló tanulmányát 
(Nemzeti kincsünk, a rovásírás). 

Végül Csire Gabriella ismerteti az előkészületben levő kiadványokat is: 
„Gálfalvi Gábor: Székelykeresztúr környéki lakodalmi népköltészet, népdalszövegeket 
tartalmaz P. Buzogány Árpád kőrispataki gyűjtése (Volt szeretőm tizenhárom), 
Kisgyörgy Imre Kopjafák — régen és ma című füzete, egyben útmutatóként is szol-
gál a hitelességre törekvő mai kopjafa-készítők számára; Kovács Piroska Öröksé-
günk: a székelykapu című füzete, néphagyományaink őrzőihez és nem utolsósor-
ban a székelyföldre látogató turistákhoz is szól. A készülő kiadványból idézem: 
„Isten áldása legyen mindazon, ki békésen be- s kilép a kapun.” 

A szerző pedig a kultúrának nem kedvező nehéz anyagi helyzetre utal, amikor 
így fejezi be írását: „Isten áldása legyen a szerzőkön is, s a Székely Útkereső kiad-
vány-sorozatán, akárcsak a jószándékú, tanulni vágyó olvasón!” 

Ugyancsak a folyóirat 1999. évfolyamában lát napvilágot Gábor Dénes: A 
Székely Útkeresőtől az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóig avagy Előbeszéd az előkészületben 
levő Székely Útkereső 1990-1999-es antológiájához című összegező cikke, amely mél-
tatja a Székely Útkereső Kiadványok legújabb köteteit, majd rátér a kiadó utóbbi 
könyvtermésének az értékelésére. Kiemeli a Nagy Olga és Féja Géza levelezését 
tartalmazó értékes kötetét és a sok gyermeknek örömet szerző, 1998 karácso-
nyára megjelent verses és meséskönyveket, mint a Megszólal az aranycsengő, a Hajó-
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val a Déli-sarkon, A galambleány. Végül felhívja a figyelmet Ábrahám János Picula-
trilógiájára, mely a Torda környéki roma etnikum „mindeddig legtökéletesebb 
belülről ábrázolt leírását adja.” Sajnos, a szerző csak az első kötet megjelenését 
érte meg. A továbbiakban Gábor Dénes jelzi, hogy a Székely Útkereső 1990–1999-
es antológiája szerkesztés alatt áll. 

Az aradi sajtóban két írás foglalkozik Brauch Magdának Téged kereslek. Beke 
Sándor istenes költészete (Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Pegazus Könyv-
kiadó, 2007) című kötetével. A Nyugati Jelen című, Aradon szerkesztett, és öt me-
gyében (Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Temes) megjelenő polgári napi-
lap 2007. augusztus 28-i lapszámában Sipos Erzsébet méltatja a kötetet. Cikké-
nek címe: Az imádság a lélek anyanyelve. Rámutat arra, hogy a szerző Beke Sándor 
istenes költészetét a rá jellemző alapossággal, tisztánlátással, közvetlenséggel 
elemzi, miközben a költőt magát is közel hozza az olvasóhoz. A továbbiakban 
néhány rövid részletet közöl Beke Sándornak a kötetben elemzésre kerülő verse-
iből. 

Az Aradon megjelenő Szövétnek című kulturális folyóirat XI. évfolyamának 
2007/4-es számában Regéczy Szabina Perle ír átfogó méltatást a kötetről Beke 
Sándor istenes verseiről címmel. Ismerteti az irodalomkritika körébe sorolt kötet 
egyes fejezeteit, melyekből világosan megérthető Beke Sándor istenhitének ere-
dete, a hitetlenség elleni küzdelme, az istenszeretetből fakadó életöröme, bizako-
dása. Felhívja a figyelmet a kötet utolsó fejezetére, melyben Brauch Magda Beke 
Sándor írásművészetét, valamint a költő öt legismertebb istenes versét elemzi a 
modern stilisztika módszereivel. 

P. Buzogány Árpád A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében. Hagyomány és helyisme-
ret közelképben (Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 
2007) című kötete számba veszi és értékeli azt a 20 kiadványt, amely 1991 és 2006 
között a Székely Útkereső Kiadványok sorozatban jelent meg. A Székely Útkereső Ki-
adványok 15 éve című előszavában utal arra, hogy ezek a kiadványok a Székely Útkereső 
című, 1990–1999 között megjelenő folyóirat jogutódjának tekinthetők. A szerző is-
merteti a szerkesztés, a kiadás és a terjesztés körülményeit, felsorolja a főszerkesztő, 
Beke Sándor, és a szerkesztőség tagjainak nevét, a sorozat szerzőit, a kiadványok 
összeállítóit, majd a 15 éve megjelenő kiadványok illusztrátorainak a nevét. Felhívja 
a figyelmet e kiadványok tematikai sokoldalúságára: „Van köztük szöveggyűjtemény 
(himnuszok, Orbán Balázsról, a csíksomlyói búcsúról), tanulmányrészletek a székely 
kapuról, erről a mára jelképpé vált építményről meg a kopjafáról, a csángókról, ro-
vásírásról, népszokásokról, a népmeséről, de nem hiányzott az irodalom, irodalom-
kritika sem. A vidámságok kedvelői anekdotákhoz is hozzájutottak. Mondhatni szí-
nes a felhozatal, kínálat, mert mind a korosztályok, mind pedig a különböző érdek-
lődésű olvasó szempontjait figyelembe vették a szerkesztés során” — hangsúlyozza 
a szerző. 

P. Buzogány Árpád a továbbiakban rámutat arra, hogy bár a kiadványok szer-
zői jórészt udvarhelyszékiek, mégsem lehet a kiadót lokálpatriotizmussal vádolni, 
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s bár a székelyközpontúság jelen van, helyi jellegükön túlmutatva minden magyar 
anyanyelvű olvasóhoz szólnak. Ezt támogatja a kiadványok információgazdag-
sága és közérthető stílusa is. Ezért döntött úgy a Székely Útkereső Kiadványok szer-
kesztősége, hogy gyűjteményes kötetben fogja közzéadni az elmúlt másfél évti-
zed termését, egy olyan antológiában, mely leltárkészítés gyanánt jelenik meg, és 
alapot teremt a méltó folytatáshoz. 

Az Előszót követően P. Buzogány Árpád — megjelenésük időrendje szerint 
— röviden bemutatja, elemzi, értékeli a sorozatban megjelent kiadványokat. 
 
A folyóirat és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó szimbiózisa 

 

Az egyre szaporodó hosszabb-rövidebb terjedelmű tudományos-ismeretter-
jesztő és más tematikájú füzetek, kötetek kiadása céljából a Székely Útkereső folyó-
irattal csaknem párhuzamosan már 1991-ben megszületett egy könyvkiadó terve, 
és a kezdeti elgondolásokat hamar követte a tett. Megalakul az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, melynek kezdeményezője, majd igazgatója a folyóirat főszer-
kesztőjeként már ismert Beke Sándor. Az igazgató már kezdetben felismeri, hogy 
a könyvkiadó abban az időben jön létre, amikor az erdélyi magyarságnak a legna-
gyobb szüksége van rá. Elsősorban — természetesen — a Székely Útkereső előbb 
említett kiadványainak megjelenését biztosította (tegyük hozzá: teljes sikerrel!), de az 
évek múlásával, sőt már kezdetben is, felvállalta a legkülönbözőbb tematikájú mű-
vek gondozását, kiadását: szépirodalmi, gyermekirodalmi, szociográfiai, pedagógiai, 
néprajzi, művészettörténeti, történelmi, nyelvészeti stb. témájú köteteket, és az erdé-
lyi alkotók legjava — a székelységen túl is — szívesen jelentette meg műveit az Erdé-
lyi Gondolat Kiadónál. Kiadványai eljutottak az anyaországi megyei, főiskolai, egyetemi 
könyvtárakba, de más európai országokba, sőt a tengerentúlra is.  

Ezek az eredmények mindenekelőtt a könyvkiadó igazgatójának, szerkesztőjé-
nek, menedzserének, Beke Sándornak köszönhetők, aki nagy kompetenciával, 
energiával, szervezőkészséggel és kiváló gyakorlati érzékkel szinte egy személy-
ben irányította és irányítja ma is a könyvkiadó tevékenységét, emellett a Székely 
Útkereső című folyóiratot is szerkesztette. E két művelődési intézmény 1991-től 
egymástól elválaszthatatlan. Ezt a tényt tükrözi sajtóvisszhangjuk is. 

A Hargita Népe már 1992 márciusában idézi a kiadó nevét: „Jobb későn, mint 
soha — tartja a közmondás. Nos, ez így igaz, mert ha késve is, de napvilágot lá-
tott az Erdélyi Gondolat Kiadó Kft. irodalmi és művelődési folyóiratának, a Szé-
kely Útkeresőnek 5-6. száma.” Helyesen együtt említi a kiadót és a folyóiratot (a 
késés valószínűleg a folyóirat jelzett számának megjelenésére vonatkozik). A Hét 
is tudósít arról, hogy a Székely Útkereső kiadója az Erdélyi Gondolat Kft. És 
ugyanitt méltatja a kiadó gondozásában megjelent első könyvet (Lőrincz György: 
Kiment a fény a szememből), mely a társadalom peremére szorult öregek sorsát fel-
térképező szociográfiai riport (A Hét, 1992. június 25.)  



Székely Útkereső. Irodalmi és művelődési folyóirat (III.) 49 
 

 
 

Az első évfolyam 7-8. (november—decemberi) számának a címlapja 
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A Korunk 1992/7. száma is jelzi az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó meglétét, 
funkcióját: „Lap- és könyvkiadás összefogózva segíti egymást az egyre romló saj-
tóviszonyok közepette.” (Lőrincz József: A szellemi autonómia műhelyei 
Székelyudvarhelyen). 

Pontosan meghatározza a folyóirat és a könyvkiadó kölcsönös viszonyát a 
Hargita Népe 1994. április 23.-i számában Metz A. Márton is Erdélyi Gondolat — 
Székelyudvarhely című tudósításában: „Magánház a Tamási Áron utcában, mond-
hatni semmiben sem különbözik a többitől. S mégis van eltérés. Szellemi értéket 
rejt: itt működik az Erdélyi Gondolat Kiadó. A kezdetben a Székely Útkereső ki-
adására alakult intézmény hamarosan könyvkiadással is kezdett foglalkozni. 
Munkatársai között neves erdélyi irodalmárok, személyiségek szerepelnek (Koz-
ma Mária, Benkő András, Cseke Péter, Fodor Sándor, Jancsik Pál, Péntek János 
stb.).” 

A Hét 1994. október 7-i száma Erdélyi Gondolat címmel ezt írja: „— ezt a ne-
vet viseli a székelyudvarhelyi lap- és könyvkiadó vállalkozás, amely fennállásának 
négy éve alatt tekintélyes művelődési intézménnyé nőtte ki magát. Gondolunk itt 
elsősorban a Székely Útkereső című irodalmi-művelődési folyóiratára, lapszemlénk 
állandó és szívesen látott »vendégére«” (A Hét valóban állandó jelleggel nyomon 
követte a folyóirat számait, és beszámolt róluk). 

Komoróczy György Erdélyi Gondolat című írásában (Erdélyi Napló, 1994. októ-
ber 12.) a kiadó igazgatójának, Beke Sándornak a véleményét közli. Az igazgató a 
provincializmus leküzdésének nehézségeiről és a szerkesztőgárda toborozásáról 
beszél. Elmondja, hogy Brassóban született, ott töltötte ifjúságát Honterus, 
Coresi és Szemlér városában, ahol európaiságot tapasztalt és tanult. 
Székelyudvarhelyen viszont szinte szélmalomharcot kellett vívnia a vidékiesség-
gel, mely rányomja a bélyegét az élet minden területére, a kultúrára is.  Ennek le-
győzésére toborozta rangos szerkesztőgárdáját: „— A könyvkiadó szerkesztőbi-
zottsága a Székely Útkereső című folyóirat szerkesztői, munkatársi gárdájából állt 
össze. Hogy garanciát láttak-e munkámban, vállalkozó szellememben, azt talán 
tőlük kellene megkérdezni. Nekem csupán egyetlen dolgot kell elmondanom: 
köszönöm Benkő András, Cseke Gábor kiadói tanácsos, Cseke Péter, Fodor 
Sándor, Jancsik Pál, Kozma Mária főszerkesztő, Nagy Olga, Péntek János és 
Róth András Lajos bizalmát, türelmét abban a sok erőfeszítést igénylő mun-
kában, melynek igáját mindannyian közösen viseljük és hordozzuk. Adja a jó Is-
ten, hogy úgy dolgozhassunk, hogy örömöt, elégtételt találjanak az olvasók.” 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónak a közelmúltban megjelent hat kötetéről 
számol be a Hargita Népe (1995. január 13.), melyekről Ráduly János közöl recen-
ziókat a Székely Útkereső 1994/4-5-6. számában. A kötetek a következők: Elek apó 
Cimborája (Antológia), Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban (Esszé), Székely 
Útkereső Antológia, Cseke Péter: Korfordulós újesztendő (Riportok), Komoróczy 
György: Magyar szavaink nyomában (Nyelvművelő írások), Nagy Olga: Népi változa-
tok szerelemre és házasságra (Esszé). 
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Kozma Dezső a Szabadság 1995. január 19-i számában ezt írja a kiadóval és a 
folyóirattal kapcsolatosan: „A székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 
(…) a Beke Sándor szerkesztésében öt évvel ezelőtt megjelenő művelődési és 
irodalmi folyóirat, a Székely Útkereső hasábjairól nyújt egy csokorra valót (…). 
Az antológia a székelység és tágabb értelemben az erdélyi magyarság sorskérdé-
seire kíván rákérdezni (…)”. 

A Hét 1995. február 3-i számában Barabás István hírt ad az Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó más, 1994-ben megjelent köteteiről, melyekről szintén Ráduly János 
számol be a Székely Útkeresőben és a folyóiratban napvilágot látott tanulmányok-
ról, érdekességekről. 

A Szabadság 1996. szeptember 12-i száma Ötéves az Erdélyi Gondolat című cik-
kében méltányolja a Székely Útkereső és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó sikereit, és 
ezeket elsősorban Beke Sándornak tulajdonítja, aki „fiatal, energikus, nemcsak 
irodalmi berkekben járatos, hanem kitűnő gazdasági érzékkel is rendelkező ala-
pító-főszerkesztő…” Felsorolja a rangos szerkesztői és munkatársi gárdát is: 
Csire Gabriella, Kozma Mária, Ráduly János és Róth András Lajos szerkesztők 
mellett rendszeresen közlő állandó munkatársak: Cseke Péter, Kovács András 
Ferenc, Egyed Ákos, Benkő András, Nagy Olga, Fodor Sándor, Csiki László, 
Jancsik Pál, Jakobovits Miklós (itt elsősorban a Székely Útkereső munkatársairól 
van szó). Végül köszönti a Székely Útkeresőből kinőtt, most ötödik születésnapját 
ünneplő Erdélyi Gondolat Könyvkiadót, mely „csupán annyiban vidéki, hogy köz-
pontja Székelyudvarhely.” 
A tizedik évfordulójához érkezett Székely Útkereső 1999 végén — mint folyó-

irat — elbúcsúzik olvasóitól, mert szerepkörét végképpen átvette jogutódja, a 
Székely Útkereső Kiadványok sorozat, valamint a folyóiratból „kinőtt”, már a hatá-
rokon túl is népszerűségnek örvendő Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Erre a kö-
rülményre mutat rá Beke Sándor, a folyóirat főszerkesztője, a könyvkiadó igazga-
tója (10 éves a Székely Útkereső. Ünnep és búcsú, avagy egyik kezünkben zászló, a másik-
ban penna. Székely Útkereső, 1999/1-2-3-4. szám). Úgy véli, ezzel az „átváltozással” 
sikerült végleg legyőzni a provincializmust Székelyudvarhelyen, és továbbhaladni a 
megkezdett úton — magasabb szinten: „Ha első lapszámunkban, 1990-ben a lap fő-
szerkesztőjeként azt köszöntem meg Istennek, hogy kezünkbe nyújtotta szellemisé-
günk épületének aranykulcsát, azt a kulcsot, mellyel »útkereső szellemépületünket« 
kinyithattuk és »szobáiba« hívhattuk a magyar szót áhító olvasót, most azt köszö-
nöm meg Gondviselőnknek, hogy erőt adott tovább építeni és megerősíteni azt a 
szellemi épületet, melyet időközben bástyákkal erősített várrá alakítottunk. Most itt 
állunk »édes anyaföldünkön« újabb terveket dédelgetve — a bástyán. Fent a magas-
ban. Egyik kezünkben zászló, a másik kezünkben penna. Így lépünk tovább, fölcse-
rélve a lapszerkesztést a könyvkiadás nehézségeivel. 
E szavakkal és gondolatokkal búcsúzik a Székely Útkereső. És számtalan köszö-

nettel, amiért olvastak, amiért szerkesztőségi postaládánk kis ajtaját »kopogtatta« 
rengeteg levél, olvasótól, szerkesztőtől és a »végek szellemparipáin« lovagló szám-
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talan munkatárstól: Nagyváradtól Marosvásárhelyig, Gyimesközéploktól Temesvárig, 
Köbölkúttól Margittáig, Székelyudvarhelytől Beregszászig.” 

Nagy Olga Az Erdélyi Gondolat szerepe, jelentősége című írásában (Szabadság, 2000. 
január 19.) szintén rámutat a Székely Útkereső című folyóirat és az Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó közös céljára, funkciójára: „e két kiadvány közös igazgatója Beke 
Sándor”, aki „e két kiadvány kiadói tevékenységét nagyon is tudatosan egymásra 
utalása kapcsán tette mind hatásosabbá” — írja. A továbbiakban kiemeli, hogy 
mindkét kiadvány szerzői itt is, ott is szerepeltek, és egymás hatását megerősítve 
jelentek meg. Úgy véli, ezzel sikerült eltüntetni a székelyudvarhelyi kulturális élet 
provinciális jellegét, és mindazt, ami ezzel együtt jár: a konzervativizmust, a szel-
lemi lemaradást. Ez a siker elsősorban Beke Sándor odaadó, lelkes munkálkodá-
sának köszönhető: „Szinte már közhelynek számít, hogy kisebbségi létünkben 
néhány városközpont az, amely a magyar kultúra megteremtője, éltetője. Ami-
lyen Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad. Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk: 
az Erdélyi Gondolat megjelenése előtt Székelyudvarhely egyfajta provinciának 
számított, mindazzal együtt, amit ez a kifejezés sugall: konzervativizmust, 
szellemi lemaradást...  

Beke Sándornak köszönhetően Székelyudvarhely kapcsán már nem beszélhe-
tünk provincializmusról. Nemcsak amiatt, hogy legkiválóbb tudósaink, íróink 
műveit jelentette meg, hanem azáltal is, hogy olyan szellemi centrumot alakított 
ki, mely szűk hazánkat a maga egészében egybefogta. Hiszen előző soraimból 
már kitűnt, múlt századunk utolsó évtizedében az erdélyi elit értelmiség az Erdé-
lyi Gondolatban szívesen jelentette meg műveit. (…)” 
 

Megmaradás a „papírrobbanás” korszakában 
 

Az 1989-es decemberi fordulat után gomba módra szaporodnak el az újságok, 
lapok, folyóiratok, köztük a magyar nyelvű kiadványok is. A diktatúrából szaba-
dult emberek — azok is, akik korábban, érthető módon megcsömörlöttek a cen-
zúrázott sajtótermékektől — tömegesen váltak újságolvasókká. „Olyan lapok is 
napvilágot láttak, amelyeket már nagyon régen terveztek alapítóik, de a jól ismert 
okok miatt nem juthattak nyilvánossághoz. Más kiadványok a meglévő keretet 
használták ki, nevet változtatva csupán és természetesen tartalmukban meg-
újulva, szabadon szólhattak megnövekedett olvasótáborukhoz” — írja Bölöni 
Domokos Papírrobbanás című cikkében (Látó, 1990. 12-es szám). Józsa T. István 
A hazai magyar sajtó új térképe II. című írásában 125 hazai magyar lapot sorol fel, 
köztük olyanokat is, melyeknek a decemberi fordulat után legalább egyetlen 
számuk megjelent (Korunk, 1990. 12-es szám). Mindkét felmérésben szerepel a 
Székely Útkereső is, mely Bölöni Domokos szerint a székelység, a magyarság törté-
nelmének, kultúrájának szabad tanulmányozásától sokáig megfosztott olvasókat 
kívánja kárpótolni. 
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Tanulmány a moldvai csángó magyarokról a Székely Útkereső hasábjain 
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Cseke Gábor Sajtóláz? című cikkében (Romániai Magyar Szó, 1991. január 19-20.) 
felsorolja a legismertebb hazai magyar lapokat, melyek tartalmával a tollforgatók-
nak napirenden kell, azaz kellene lenniük: „Nekünk, újságíróknak, a demokráciá-
val elburjánzó sajtó nem csupán szakmai dzsungel, hanem lételemünk is. Ahhoz, 
hogy tájékozott tollforgatók lehessünk, föltétlenül napirenden kell lennünk a ha-
zai magyar lapok tartalmával, közleményeivel. Beszerzésüket megkönnyítik a szer-
kesztőségek közötti lapcserék…”. A Romániai Magyar Szó így jut birtokába, sok 
más értékes lap és folyóirat mellett a Székely Útkeresőnek is. 

Kelemen Katalin a Hargita megyei magyar nyelvű időszaki kiadványokat leltá-
rozza föl, melyek 1989. december 23. és 1991. január 1. között láttak napvilágot 
(Székely Útkereső, 1991/3. szám). Ez sem érdektelen, hiszen az egyes kiadványok 
megszűnéséről is hírt ad. Székelyudvarhelyen ebben az időszakban kilenc sajtó-
termék lát napvilágot, közöttük szerepel a Székely Útkereső is. 

Ferenczy Ferenc, Székelyudvarhely akkori polgármestere úgy véli, hogy a 
Székely Útkereső, mely „kialakult profiljával és rangos erdélyi, magyarországi, 
kárpátaljai, csehszlovákiai munkatársi gárdájával külön színt képvisel a ’89-es 
decemberi változások utáni romániai magyar sajtóban: sokoldalú múltba 
tekintésével, jelen-ábrázolásával szinte akaratlanul sugallja belénk az erőt a jövő 
küzdelméhez.” Ezért ígéretet tesz arra, hogy a Polgármesteri Hivatal támogatni 
fogja a jövőben a folyóiratot (Róth András Lajos: A székelyföldi kultúra szolgálatá-
ban. Székely Útkereső, 1991. 5-6. szám). 

A rendszerváltás utáni első két évben igen nehéz volt dokumentum értékű 
felmérést készíteni a romániai magyar sajtó helyzetéről. Ezt bizonyítja Barabás 
István Lapszemle madártávlatból című cikke (Székely Útkereső, 1992. 1-2-3. szám). 
Ennek akadályai a szenzációba menő hírek elapadása, a papír, nyomda és terjesz-
tés árának rohamos növekedése és az olvasóközönség elszegényedése. Az okok 
következtében több lap szűnik meg, mint amennyi születik. Van olyan, amelyik 
csak egyetlen vagy két-három számot ér meg. Dicsérettel említi a Székely Útkere-
sőt, amely még ebben a dzsungelben is „állja a sarat”. 

Tófalvi Zoltán a Korunk 1992. 7-es számában még ilyen körülmények között 
is igyekszik a teljesség igényével felmérni a romániai magyar sajtó helyzetét, bár 
írásának címe eléggé riasztó (Romániai magyar sajtó — összeomlás előtt?). Cikkének 
bevezető részében vázolja az akkori helyzetet: „Az 1989. december 22-e óta el-
telt rövid időszak elegendő volt ahhoz, hogy a szakadék szélére sodródjon a ro-
mániai magyarság mindmáig legjobban működő tevékenységi területe: a sajtó. A 
szörnydiktatúra megdöntése után egyre-másra láttak napvilágot ad hoc riportok, 
tudósítások a »gomba módra születő és spóraszerűen szaporodó« sajtótermékek-
ről. (…) Örömmel fedeztük fel az új egyházi lapokat, az ilyen-olyan szabadidő-, a 
szexlapokkal kokettáló kiadványokat — újabban minilapokat —, s csak úgy da-
gadt a mellünk, amikor kijelenthettük: csupán Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában 
összesen 27 lap jelenik meg! (…) 
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A lelkesedés változatlan maradt volna, de mozgósítható tőke és állami segély 
nélkül a lapok nagy része egyik napról a másikra élt. Ennek esett áldozatul a Kelet-
Nyugat, a Jelenlét, a Hunyad Megyei Hírlap, a Sziget, részben az Erdélyi Figyelő, és 
számottevően csökkent a Látó, a Helikon, A Hét és a Szabadság példányszáma. A 
hazai sajtó súlyos technikai nehézségekkel küzd, elavult nyomda- és szedőgépek-
kel dolgozik, képtelen a nyomdaköltségeket kiegyenlíteni és a külső munkatársa-
kat fizetni, azaz a piac törvényeihez alkalmazkodni. Az adományok, alapítványi 
eloszlások körül is elképzelhetetlen a zűrzavar.” 

A továbbiakban a szerző vállalkozik a romániai magyar kiadványok osztályo-
zására és felsorolására. Az alkalmi és helyi kiadványok csoportjába sorolja a Szé-
kely Útkeresőt és a többi udvarhelyi lapot.  

Három évvel később Kántor Lajos méri fel az erdélyi magyar sajtó helyzetét 
(Sajtó és önvizsgálat. Művelődés, 1995. február). Érdemes ebbe is beletekinteni. A 
„hely” szellemét szűkebben értelmező alkalmi kiadványok sorában említi a 
korondi Hazanézőt, az udvarhelyi Székely Útkeresőt, a bánffyhunyadi Kalo-
taszeget, és a temesvári Ezredvéget. 

Ugyanebben az időszakban Bogdán László a legszínvonalasabb, bár gazdasági 
nehézségekkel küzdő irodalmi lapok között említi a Székely Útkeresőt, melynek 
„fiatal, lelkes gárdája sem adta fel, s ha időnként összevont számokkal is, de idén 
immáron VI. évfolyamába lépett. Sőt! Erdélyi Gondolat címen könyvkiadót ala-
pítottak. Kiadványaikra érdemes figyelni. Székely Útkereső címen jelentettek meg 
például 1994-ben egy antológiát, a lapban megjelenő, legjobbnak, legfontosabb-
nak tartott írásokból…” (Háromszék, 1995. március 11.) 

A Székely Útkereső „túlélésének” okairól, módozatairól sok szó esett a sajtó-
ban. Az 1990 áprilisában alapított Székely Útkereső nemcsak hogy átvészelte a 
gazdasági recesszió viharát és az olvasóközönség kultúra iránti, objektív és szub-
jektív tényezők meghatározta apátiáját, hanem képes volt a továbblépésre is — 
tapint a lényegre Németh Júlia az Ötéves az Erdélyi Gondolat című összefogla-
lójában (Szabadság, 1996. szeptember 12.). „Fiatal, energikus, nemcsak az irodal-
mi berkekben járatos, hanem kitűnő gazdasági érzékkel is rendelkező alapító-
főszerkesztőjének, Beke Sándornak sikerült rangos szerkesztői és munkatársi 
gárdát toboroznia. Csire Gabriella, Kozma Mária, Ráduly János és Róth András 
Lajos szerkesztők mellett a lap olyan rendszeresen közlő, állandó munkatársakkal 
büszkélkedhet, mint Cseke Péter, Kovács András Ferenc, Egyed Ákos, Benkő 
András, Nagy Olga, Fodor Sándor, Csiki László, Jancsik Pál, Jakobovits Miklós. 

Köztudott, hogy a gazdasági romlás legérzékenyebben az amúgy is behatárolt, 
szűkebb olvasótáborral rendelkező irodalmi-művészeti kiadványokat érinti. En-
nek ellenére a székelyudvarhelyi Székely Útkereső rátalált az olvasókhoz vezető út-
ra és rajta is maradt. Mégpedig úgy, hogy nélkülözhetetlenné tette magát: nem olcsó, pil-
lanatnyi sikerekre építő szenzációhajhászással, hanem igényes, de ugyanakkor olvasmá-
nyos írásokkal. A lapnak egyénisége van. Olyan sajátos profilja és jól meghatáro-
zott programja, amely megkülönbözteti a rokon kiadványoktól. A székelységhez 
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kapcsolódó irodalmi-művészeti, tudományos kérdésekkel foglalkozik, de az 
összmagyarsághoz szól. Aminthogy a Székely Útkeresőből kinőtt, most ötödik szü-
letésnapját ünneplő Erdélyi Gondolat Könyvkiadó is csupán annyiban vidéki, 
hogy központja Székelyudvarhely.” 
 

* * * 
 

A Székely Útkereső tíz éve tehát folytonos küzdelemben telt el, de fenn tudott 
maradni a meglehetősen mostoha hazai magyar sajtóviszonyok közepette is. Tíz 
év utáni megszűnése nem kudarc, mivel közvetlenül és folytatólagosan átadja he-
lyét a Székely Útkereső Kiadványok című ismeretterjesztő sorozatnak és a vele pár-
huzamosan fejlődött és belőle alakult sikeres könyvkiadónak, az Erdélyi Gondo-
latnak. Ezt a tényt emeli ki Beke Sándor is már idézett búcsúbeszédében (Székely 
Útkereső, 1999. 1-2-3-4. szám): „Tizedik évfolyamához érkezett a Székely Útkereső. 
Az a folyóirat, mely az 1989-es decemberi romániai változások után harmadik 
sajtókiadványként jelent meg 1990 áprilisában a »templomok és iskolák« városá-
ban, a Székely Athén fellegvárában, Székelyudvarhelyen. (…) Kettős ünnep szá-
munkra ez: ünnepelünk — felemelt fejjel és búcsúzunk — felemelt fejjel. Nem 
az anyagi háttérre, nem nyomdai és terjesztési nehézségekre, nem a szerkesztők 
áldozatkész munkájának nehézségeire hivatkozva, hanem arra, hogy olvasóinkat 
ezentúl nagyobb terjedelmű kiadványokkal és könyvekkel akarjuk megör-
vendeztetni. Ezért indítottuk útjára a folyóirat jogutódját, a SZÉKELY ÚT-
KERESŐ KIADVÁNYOK című sorozatot, azt a fórumot és lehetőséget, ahol 
eddigi munkatársaink nagyobb lélegzetvételű írásaikat is publikálhatják és nem 
utolsósorban azt a másik lehetőséget, amit a Székely Útkereső folyóiratból 1991-
ben »kinőtt« és a mára már »felépült« könyvkiadónk, az immár határokon túl is 
népszerűségnek örvendő ERDÉLYI GONDOLAT kínál.” 
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