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KÖNYVVILÁGRA HANGOLÓ 
 
Mátyás király idejében már virágzott a könyvkereskedelem és mint tudjuk, 

Nagyszeben volt az első olyan erdélyi város, mely az 1500-as évek elején könyv-
kereskedőként is jeleskedett. Ezután Kolozsvár és Brassó akkori értelmiségi ré-
tege örülhetett a főleg külföldről behozott könyveknek. 1550 után Heltai Gáspár 
felesége és Komlós Aladár volt a kor legismertebb könyvterjesztője.  

Az ellenreformáció idején a protestáns könyvkiadás hanyatlik, ami e szakma 
visszaszorítását hozza, olyannyira, hogy maga a könyvterjesztés nem szűnik meg, 
de egyre inkább a katolikus egyházon belülivé válik. 

Erdélyben 1918 előtt bizományi rendszerben, illetőleg előfizetés útján terjesz-
tettek könyvet. 1918 után egy-egy ismert kiadó szerzőgárdája előzetesen szerve-
zett olvasókat műveik megjelentetésére, a könyvesboltok pedig nyomtatott cím-
jegyzéken ismertetik az új könyvcímeket kiadványaik népszerűsítésére. Később 
számos mű ex librises „tálalásban” jelent meg, egyes kiadók pedig az iskolás 
gyermek-olvasókat megcélozva olyan anyagi bevételekre tettek szert, melyek az 
újabb kiadványok nyomdai költségét is fedezték. A két világháború között nép-
könyvtárhálózatot is szerveztek. A korabeli ismert erdélyi folyóiratok könyveket 
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adtak ki, sorozatokat indítottak el és könyvforgalmazással is foglalkoztak. A 
könyvterjesztést rangos irodalmi műhelyek író-olvasó találkozói is segítették. 

A II. világháború idején és után jött divatba a könyvnapok szervezése: könyv-
sátrakban dedikálták eladott műveiket a szerzők. 1948 után életre kel a szövetke-
zeti könyvterjesztő hálózat. Az 1970-es évektől több kiadó szervezett könyvna-
pokat, ahol a szerkesztőségek lehetőséget adtak az író-olvasó találkozókra, ez a 
lehetőség a ’80-as évektől felsőbb, politikai irányításra szűk körű „országos 
könyvnapokká” korlátozódott. Az 1960-as évek végén létesül a Tőzsér József ál-
tal alapított és hosszú évekig működtetett „Könyvet postán” szolgálat. 

1990-től másfajta könyvterjesztésről beszélhetünk. A politikai-társadalmi-
gazdasági változások lehetővé tették a könyvterjesztés magánszférájának a kialakí-
tását is. Ez azt jelentette, hogy a monopol helyzetű, de egyre inkább hanyatló álla-
mi könyvforgalmazás mellett, majd ezeknek megszűnése után, Erdély legkisebb, s 
legeldugodtabb településein is létrejöhettek a magánterjesztők vállalkozásai. 

Tulajdonképpen az első magán könyvkereskedők vállalkozásainak beindulása az 
erdélyi lapok, folyóiratok, könyvek első megjelenésének idejére tehető. Az újonnan 
létrejött szerkesztőségek saját maguk terjesztették kiadványaikat a különböző terjesz-
tési stratégiák révén megszervezett vagy spontánul kialakult útvonalakon.  

A kis haszonért a lap- és könyvterjesztésben még alig jártas különböző keres-
kedelmi egységek is bekapcsolódtak a különböző kiadványok terjesztésébe, majd 
ezekkel párhuzamosan a régi és nagy tapasztalattal rendelkező, már magánkézbe 
került könyvesboltok vállalkozói mellett e munkában már felsorakoztak a jó 
pénzszerzési lehetőséget látó új és élelmes lap- és könyvterjesztők, akik vagy he-
lyiségeket béreltek e célra, vagy járműveikkel keresték fel a „népesebb” vásárló-
erőt: az iskolásokat, vállalati dolgozókat, vagy mindazokat az ünnep- és zarán-
dokhelyeket, ahol nagy tömegnek kínálhatták nyomtatott portékáikat. 

Az erdélyi 1990 utáni könyvterjesztés időszakában a 2000. év mérföldkő: két-
felé osztja a lap-, de főleg a könyvterjesztés történetét. Az előbbi, a virágzó, a 
2000. előttire, melynek idejét az új szellemi táplálékra szomjúhozó olvasó-vásárló 
fémjelzett, a másodikat a harmadik évezred küszöbétől napjainkig, e könyv meg-
jelenéséig számíthatjuk. Ennek — vásárlói szempontból — nehéz időszakát a 
sokoldalú és fejlett technikával gyarapított és ennek létezésével felgyorsított világ 
tette befolyásolhatóvá. 

A beszélgetést megelőző „kis és gyakorlatias tananyag”, A lapterjesztéstől a 
könyvterjesztésig című fejezet ugyan példaértékűen kitér az 1990-től 2000-ig terjedő 
lap- és könyvterjesztés időszakára, a beszélgetőkönyvünkben olvasható válaszok 
inkább a 2000. év utáni erdélyi könyvterjesztés valóságát vetítik elénk. 

E közlés valósághű feltérképezése a harmadik évezred eleji erdélyi könyv-
szakma és könyvterjesztés szép, de nehézségekkel járó életének. 

 
Beke Sándor 

KÖNYVJELZŐ 
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avagy 
Az elismerés arany fényű koronája erdélyi magyar 

könyvműhelyeknek és a Romániai Magyar Könyves Céhnek 
Marosvásárhelyen, a magyar könyv erdélyi fővárosában 

 
Marosvásárhely a legnépesebb magyar lakta romániai, erdélyi város, a székely-

ség legnagyobb oktatási, művelődési és szellemi központja. Ez a „Székely-
vásárhely” ad évente, immár 23 éve otthont a Nemzeti Színház modern, impo-
záns és korszerű épületében Erdély legnagyobb és legrangosabb könyves szemlé-
jének, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak. Szervezője a Romániai 
Magyar Könyves Céh, az erdélyi könyves vállalkozások érdekvédelmi és érdek-
képviseleti szerve, élén a fáradhatatlan és ügybuzgalomtól fütött kiváló szervező, 
irodalmár és könyves szakember, Káli Király István.  

A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárnak köszönhetően minden év 
novemberében a kiállításon részt vevő erdélyi magyar könyvműhelyek és a ren-
dező Romániai Magyar Könyves Céh szolgálata fölé az elismerés aranyfényű 
szellemi koronáját emeli a változatlanul magas látogatottság, közönségsiker és 
könyvszeretet. A meghitt, otthonos könyvünnep színterén a kis és felnőtt olva-
só-vásárlók tudásszomja, a rendezvényen a nagy tömbben jelentkező szellemi elit 
jelenléte és érdeklődése a könyvek iránt méltán nevezi és helyezi Marosvásárhelyt 
a magyar könyv fővárosává Erdélyben. 

Nos, a „magyar könyv fővárosában” született meg jelen beszélgetőkönyvünk 
ötlete. A 2014 novemberében megrendezett könyvünnepre a székelyudvarhelyi 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó képviseletében nem csak könyvkiadóként voltam 
jelen: már faggató szándékkal — beszélgetés-kötetet tervezve az 1989 utáni, s fő-
leg a huszonegyedik század eleji erdélyi könyvkereskedelemről — „felkészülve” 
jelentkeztem: kérdéseimet már kinyomtatva nyújtottam át az itt részt vevő hiva-
tásos könyves szakembereknek: könyvterjesztőknek, szerkesztőknek, irodalom-
történészeknek, bibliográfusoknak, íróknak, költőknek, sajtómunkatársaknak, 
szociológusoknak; a többi, az országban felkeresett interjúalanyokat és az erdélyi 
könyvkiadáshoz nemcsak szívből, de „gyakorlatban”, azaz írói szolgálatban is 
kötődő határon túli írókat elektromos postán szólítottam meg válaszadásra. 

Meggyőződésem, hogy mindannyiuk őszinte, objektív, művelődéstörténeti jel-
legű és dokumentum értékű hozzászólása ez úttörő témához nagy mértékben 
hozzájárul majd az erdélyi könyvterjesztés és könyves szakma még jobb megis-
meréséhez, megismertetéséhez és javításához. 

Szeretettel ajánlom erdélyi könyvvilágunk értékes, de néha szomorú „lapjait” 
mindazoknak, akik még szebbé és értékesebbé képesek varázsolni az erdélyi ma-
gyar szó köntösét, a magyar könyvet. 

Beke Sándor 

A BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI 
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BENCZE MIHÁLY 1954-ben született Csernátfaluban. Matematikus, tanár, 

költő, helytörténész, több mint 30 szaklap szerkesztője, Erdélyi és Nemzetközi 
Magyar Matematikaversenyek alapítója és működtetője, a Bukaresti Magyar Élet és 
az Octogon Mathematical Magazine szerkesztője, a Fulgur Könykiadó vezetője. 

1978-ban végezte el a Babeș—Bolyai Tudományegyetem matematika szakát, 
2010-ben doktorált a Craiovai Egyetemen. 1978–1990 között a brassói Vörös 
Zászló Líceum, majd 1990–2013 között a brassói Áprily Lajos Főgimnázium ta-
nára, 2013-tól a bukaresti Ady Endre Líceum igazgatója. 26 könyve jelent meg, 
több mint 850 szakdolgozatot, és több mint 29000 matematikai feladatot közölt 
a világ több szaklapjában. Az American Romanian Academy of Arts and Sciences 
(ARA) levelező tagja. 

 
BERTHA ZOLTÁN 1955-ben született Szentesen. Kölcsey Ferenc-, Ta-

mási Áron-, József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész, habilitált bölcsész-
doktor. A Károli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tan-
székének docense. 

1978–1990 között a debreceni KLTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
könyvtárosa, tudományos munkatársa, 1990–1994 között országgyűlési képviselő 
és az emberjogi és vallásügyi parlamenti bizottság tagja. 1994-től a budapesti Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Modern Magyar Irodalmi Tanszékének do-
cense. 1984–1988 között a Magyar Írószövetség fiatal írók József Attila Körének 
(JAK) vezetőségi tagja, 1982–1987 között az Alföld Stúdió vezetője, a Dolog és 
Szellem (1988–1989), az Alföld (1991–1993), a Holnap (1990–1993), a Magyar Élet 
(1993–1995) című folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, 2008 óta az Agria folyó-
irat főmunkatársa. 

2001–2004 között a Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai 
Kollégiumának tagja, 2002-től a Magyar Írószövetség Választmányának, az Írók 
Alapítványa Kuratóriumának, a Tokaji Írótábor Kuratóriumának, az MTA Köz-
testületének és a MAOE, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság, a Németh László Társaság, a Magyar Újságírók 
Közössége, a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma tagja. 
Több mint ezer tanulmánya, írása látott napvilágot magyarországi, erdélyi, felvi-
déki, kárpátaljai és délvidéki magyar kiadványokban, több mint száz kárpát-me-
dencei lap, folyóirat közölte írásait. A XX. századi magyar irodalomról és az er-
délyi magyar irodalomról számos (mintegy fél tucat) könyve látott napvilágot. 

 
DEMETER ATTILA 1966-ban született Marosvásárhelyen. Költő, újságíró, 

szerkesztő, szociológus. 1995-től 2005-ig újságíró. 1997–2002 között a Ko-
bak (Kobak Plussz) című gyermeklap főszerkesztője, 1998-tól 1999-ig a Marosvá-
sárhelyen megjelenő Elit Magazin főszerkesztő-helyettese. 2004–2005-ben a Nép-
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újság munkatársa. Írásait, tanulmányait a helyi sajtó jelenteti meg. Verseit közölte 
az Erdélyi Toll, a Népújság és egy irodalmi antológia.  

 
KOZMA MÁRIA 1948-ban született Csíkkarcfalván. Középiskolai tanulmá-

nyait 1966-ban végezte Csíkszeredában, majd a kolozsvári Babeș—Bolyai Egye-
tem filológia fakultásán magyar nyelv és irodalom szakon diplomázott 1971-ben. 
1967-ben jelent meg első novellája a kolozsvári Utunk című irodalmi hetilapban. 
A 70-es évek közepétől előbb a csíkszeredai Városi Múzeum muzeográfusaként, 
majd a Megyei Könyvtár Dokumentációs Részlegén könyvtárosként dolgozott. 
1991–1994 között a Hargita Megyei Könyvtár igazgatója. 1994-től a csíkszeredai 
Pallas-Akadé-mia Könyvkiadó főszerkesztője. Tagja 1985-től a Romániai Írók 
Szövetségének, 1990-től pedig a Magyar Írószövetségnek. 

Kitüntetései, díjai: 1997-ben Csíkszereda város: Pro Urbe-díj; 2008: a Magyar 
Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumától Pro Cultura Hungarica-
kitüntetés, 2010: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől Szolnay Sándor-díj 
(Tőzsér Józseffel közösen); 2015: Hargita megye: Kájoni János-díj. 

Fontosabb könyvei: Festett káposztalepke. Forrás-sorozat (1970), Idővallató 
(1983), Az ember bolond természete (1987), Sárkányfogvetés (1993), Asszonyfa. Egy 
1848-as napló és mai utóélete (Az EKE 1848-as regénypályázatának díjnyertes könyve, 
1999), Partomlás (2000), A másik táj (2002), Vérkápolna (2004), Nők is az időben. 
Afféle kalendárium (2008), Daczó Árpád (P. Lukács (OFM) élete. Naplói, levelezése 
és más feljegyzések nyomán (2013), A Fehér-patak útja (2016), Könyvbolondok — 
könyv kótyavetyén (2017), Tőzsér József könyves élete (2017). Gyermekirodalom: Csilla-
la mester, avagy a csodálatos köpeny története (2001), Csillala mester, avagy a csodálatos kö-
peny története. Mesejáték kisiskolásoknak (2009), Marcika-mesék (2010), Régiségek Csí-
kországból. Történelmi regék (2011), Régiségek Gyergyóból. Történelmi regék (2012), Mar-
cika és a kóborok (2013), Írd le, hogy megmaradjon. Szemelgetés az írás és a könyv történe-
téből (2014). 

 
KUSZÁLIK PÉTER 1949-ben született Kolozsváron. Sajtóbibliográfus, 

szerkesztő, publicista. 1995–2001 között az Aranka György Alapítvány titkára, 
2001-től 2006-ig a csíkszeredai Pro-Print Kiadó, 2006-tól a marosvásárhelyi 
Mentor Kiadó szerkesztője. Több próza- és sajtótörténeti könyv szerzője. Szak-
mai elismerései: A Látó novellapályázatának I. díja (1995), az Erdélyi Könyv 
Egylet regénypályázatának I. díja (2000), Josephn Pulitzer Emlékdíj (2002).  

 
NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY 1957-ben született Kézdivásárhelyen. Marosvá-

sárhelyen érettségizett a Bolyai Farkas Líceumban. 1979-ben tévéoperatőri tech-
nikumot végzett Bukarestben, majd a Román Központi Televízió Stúdió Magyar 
adásánál dolgozott. 1984-ben újságírói minősítést szerzett. Tizenkét évig volt új-
ságíró, előbb az Ifjúmunkásnál, majd Sepsiszentgyörgyön a Megyei Tükörnél. Ala-
pító tagja a sepsiszentgyörgyi Háromszék napilapnak. 1992-ben a csíkszeredai Új 
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sport és a nagyváradi Erdélyi Napló háromszéki tudósítója, valamint az Ifi Fórum 
munkatársa. Sepsiszentgyörgyön megalapítja az Ötödik kerék magazint, melynek 
főszerkesztője és igazgatója. 1995-ben Marosvásárhelyen a Tabu Magazin, Erdélyi 
Hirdető, Erdélyi Futár munkatársa, szerkesztője, főszerkesztője. 2001-ben az 
Aquaserv Központ kutatási osztályát vezeti. 2002-ben létrehozza a Magna Okta-
tási Központot, ahol felnőttoktatásban turizmus, kereskedelem szakot és tréner-
képzésben technikumot indít. 2004-ben részt vesz a Pannonforrás Kárpát-
medence Felnőttképzési Hálózat létrehozásában, az Erdélyi képviselet vezetője. 
2014-ben létrehozza egyéni vállakozását, marketing tanácsos. Több prózakötet 
szerzője. A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) tagja.  

 
NAGY SZÉKELY ILDIKÓ 1979-ben született Maros megye székhelyén, 

Marosvásárhelyen. Újságíró, író. 2002-ben fejezte be tanulmányait a kolozsvári 
Babeş—Bolyai Tudományegyetem Politikai Tudományok és Közigazgatás Ka-
rán, újságírói szakon, 2008-ban diplomázott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán, kommu-
nikáció és közkapcsolatok szakon. Már a középiskolai évek alatt publikált verse-
ket, illetve rövidprózát a Népújság című Maros megyei napilap irodalmi-
művelődési mellékletében, a Múzsában. 2007-től a lap állandó, belső munkatársa 
lett. Ugyanebben az évben jelent meg Mint könnyű léptű óriás című első verseskö-
tete a marosvásárhelyi Juventus kiadónál. Az Ajándék. Krisztián könyve című gyer-
mekverskötete az Erdélyi Gondolat gondozásában jelent meg 2014-ben. 

 
P. BUZOGÁNY ÁRPÁD 1965-ben született a Hargita megyei Székelyke-

resztúron. Író, költő, szerkesztő, műfordító. Jelenleg a székelyudvarhelyi székhe-
lyű Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont közművelődési munka-
társa. Verset, prózát, gyermekirodalmi írásokat, illetve tanulmányokat, riportokat, 
interjúkat közöl Udvarhelyszékről. Több kiadó és folyóirat, közel 300 önálló ki-
advány szerkesztője, olvasószerkesztője, korrektora. Irodalmi pályázatokon díjaz-
ták írásait. Elbeszélései, gyermekirodalmi, népismereti írásai, néprajzi gyűjtései, ta-
nulmányai, riportjai, műfordításai több kötetben jelentek meg. 

 
POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Budapesten. Az irodalomtudomány 

doktora, Széchenyi- és József Attila-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztjével kitüntetett irodalomtörténész, kritikus. 

1965 óta a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének 
munkatársa, 20. századi osztályvezetője, majd igazgatóhelyettese, 1996 óta tu-
dományos tanácsadója, 1994 és 1997 között a közgyűlési képviselője, az Akadé-
miai Kutatóhelyi Tanács és az Irodalomtudományok Bizottságának, a Doktori 
Tanács irodalomtudományi szakbizottságának a tagja. 1992-től a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága és az Anyanyelvi Konferencia elnöke. 1995 és 
2001 között a Magyar Írószövetség elnöke, 2002–2007 között az Illyés Közala-
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pítvány kurátora. A Literatúra főszerkesztője, a Nyelvünk és Kultúránk és az Európai 
Utas szerkesztőbizottságának az elnöke, a Vigília, a Magyar Nemzet, a Kisebbség-
kutatás és a Valóság szerkesztőbizottságának tagja. A két világháború közötti és 
az 1945 utáni magyar irodalom, az erdélyi, valamint a nyugati magyar irodalom 
történetével foglalkozó tanulmányai közel 100 könyvében láttak napvilágot.  

 
RÓTH ANDRÁS LAJOS 1953-ban született Kézdivásárhelyen. Történész 

és EMKE-díjas könyvtáros, alelnöke a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesü-

letének. Szülővárosában érettségizett 1972-ben, majd a kolozsvári Babeș—Bolyai 
Tudományegyetem történelem—filozófia szakán folytatta tanulmányait. Az 
egyetem elvégzése után 1978-tól 1990-ig a székelyudvarhelyi 2. sz. Ipari Szakkö-
zépiskolában, a mai Dr. Bányai János líceumban történelemtanár. Ettől az évtől 
napjainkig a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumhoz tartozó Tudományos 
Könyvtár könyvtárosa. 1990-től a Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyó-
irat és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó szerkesztője. 2000-től szerkesztőbizott-
sági tagja az Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok című kiad-
ványsorozatnak.  

Tudományos és ismeretterjesztő írásait, tanulmányait közölte a Brassói Lapok, 
Hargita Népe, Aetas, Székelység, Korunk, Székely Útkereső, Erdélyi Gazda, Iskolakultú-
ra, Könyv-könyvtár-könyvtáros, Rovás, Kelet-Nyugat és más lapok. Társszerzője az 
1994-ben megjelent Székely Útkereső Antológiának és az egy évvel később, 1995-
ben napvilágot látott Orbán Balázs örökösei című köteteknek. A helyi Haáz Rezső 
Kulturális Egyesület által kiadott Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára című, 
1996-ban megjelent kiadvány szerzője. A Székely Útkereső Kiadványok számára 
1998-ban összeállította az Orbán Balázs — korok tükrében című ismeretterjesztő 
kiadványt. Az ő válogatásában és előszavával jelent meg 2005-ben a Született nyel-
vünkön... A magyar anyanyelv dicsérete a XVII–XVIII. században című szöveggyűj-
temény, melynek szó- és névmagyarázata is az ő nevéhez fűződik. 

 
SARÁNY ISTVÁN 1965-ben született a Hargita megyei Maroshévízen. Ál-

talános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte 1983-ban, közleke-
dés-üzemmérnöki diplomát a brassói műegyetem Mechanika Kara csíkszeredai 
kihelyezett tagozatán szerzett 1988-ban. Még abban az évben a Hargita napilap-
hoz került riporternek — 1989. december 23. óta a lap Hargita Népe címen jele-
nik meg. Újságíró diplomát Nagyváradon szerzett.  

2005–2008 között a Hargita Népe mb. felelős szerkesztője, a nyugalomba vo-
nult Borbély László főszerkesztőt váltva a lap élén. 1994–2007 között a Hargita 
Kalendárium új folyamának a főszerkesztője, 1998–2008 között a Magyar Távirati 
Iroda bukaresti tudósítói irodájának munkatársa. 

2011-től ismét a Hargita Népe felelős, majd főszerkesztője. A laphoz visszatér-
ve sem szakad el a könyvkiadástól, szorgalmazására a napilap sikeres könyvsoro-
zat kiadásába fogott, gazdagítva a térség könyvkínálatát. 
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Interjúkat közölt a Székelyföld és a Brassói Lapok hasábjain, 2009–2011 között 
pedig könyves magazint szerkesztett a csíkszeredai Székely Tv számára. 

Írásai az erdélyi magyar, a magyarországi, valamint a vajdasági, felvidéki ma-
gyar sajtóban, erdélyi magyar és román, magyarországi és vajdasági antológiák-
ban, riportkötetekben láttak napvilágot. 

Újságírói munkásságát 1997-ben Bálint András-díjjal jutalmazták, 2002-ben 
elnyerte a Böszörményi Simándi Zoltán riportpályázatának Ficzay Dénes külön-
díját, 2010-ben Hargita Megye Tanácsa életműdíjat ítélt meg számára, 2016-ban 
pedig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egysület (EMKE) Spectator-díját kapta 
„igényes lap- és könyvszerkesztői tevékenységéért, valamint egyéni hangú publi-
cisztikai munkásságáért”. 

Első — Szabó (Daczó) Katalinnal együtt jegyzett — kötete 2001-ben jelent 
meg Megyecsinálók címen a csíkszeredai Státus Kiadónál, 2009-ben látott napvilá-
got a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában Toronyiránt Európában című 
útijegyzet kötete, 2010-ben az Erdélyi Fioretti. Ferencesek kényszerlakhelyen című be-
szélgetőkönyve, majd 2011-ben az Önkéntes száműzetés. Beszélegtések erdélyi alkotók-
kal című interjúkötete, ugyanabban az évben a kolozsvári Világhírnév Kiadónál 
Zászlópengetés című jegyzetgyűjteménye. Ugyancsak 2011-ben jelent meg a Hargita 
Kiadó, majd a Hargita Népe Kiadó gondozásában a Mesés Székelyföld című gyer-
mek-könyvsorozat első két kötete, 2012-ban kiegészült a harmadik kötettel. 
2014-ben saját kiadásban jelentette meg a Tudós a végeken. Kelemen József, az igaz 
ember című kismonográfiát, illetve a Csíkszereda Kiadó gondozásában jelent meg 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes utóbbi öt évét bemutató monográfia 
Forrásban címmel, illetve ő jegyezte a Márton Árpád festőművész gyűjteményes 
kiállítása alkalmából megjelent művészalbumban szereplő életút-interjút. 

 
SZEKERES LUKÁCS SÁNDOR 1954-ben a marosszéki Erdőszent-

györgyön született, de fiatal éveit az udvarhelyszéki Felsősófalván töltötte. Jo-
gász, jogtörténész, jogi doktor. Az 1980-as évektől közölt irodalmi recenziókat 
Erdélyben. Magyarországra való költözése után történelmi, jogtörténeti írásokat 
jelentetett meg. Könyveit Székelyudvarhelyen adta ki, egyéb írásait erdélyi és ma-
gyarországi folyóiratok közölték. A székely jog témakörében a budapesti ELTE-
n, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen tartott előadásokat. A széke-
lyek történelmével kapcsolatosan Erdélyben és Magyarországon civil szervezetek 
előtt is tartott előadásokat. Egyik kezdeményezője volt az egyetlen székely feje-
delem, Székely Mózes mellszobra felállításának, melyet 2013. augusztus 25-én 
avattak fel Felsősófalván. 

 
SZŐCS KATALIN 1946-ban született a Hargita megyei Gyergyóújfaluban. 

Az anyagtudomány doktora, vegyész, fizikus, geológus, kutató, technológus, 
néprajzi gyűjtő, az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Tudományos Techni-
kai Társaság és a Kriza János Néprajzi Társaság előadója, a Magyar Tudományos 
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Akadémia Köztestületi tagja, 2011 és 2017 között a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság Kémiai Szakbizottságának titkára, 18 találmány egyik szerzője, 164 ku-
tatási cikk szerzője. Írásait, tanulmányait közölte a Metallurgia, Analitikus Kémia, 
Kohászati Lapok, Gyopár, Erdélyi Toll, Keresztény Szó, Vasárnap. Természettudomá-
nyos kutatásai könyvben jelentek meg. Népismereti gyűjtéséről rendszeres elő-
adást tart az Önismeret—Népismeret körben, melyet 2009 óta vezet.  

 
TÁCSI ERIKA 1940-ben született Aradon, szülővárosában érettségizett, 1962-

ben Kolozsváron német—magyar szakos tanári oklevelet szerez. 1976-tól I. fo-
kozatú tanár. Írásai a Szabad Szó, Heti Új Szó, Erdélyi Toll, Művelődés, Partium, Par-
tiumi füzetek, Temesvári Tanfelügylőség, A honismeret szolgálatában, Mindenki kalendáriu-
ma hasábjain láttak napvilágot. 1992-től tolmács, fordító. 1996-tól a Partiumi és 
Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, 1992-től a Máltai Szervezet, 
2006-tól a Bartók Béla Vegyes kar elnöke, alapító tagja a 2016-tól megalakult 
Várbástya Alapítványnak. Több országos és helyi díj és elismerés kitüntetettje. 

 
TAR KÁROLY 1935. augusztus 30-án született Kolozsváron. Technikus, ta-

nár és újságíró végzettségű. Ötvennégy éve lap- és könyvszerkesztő: volt ripor-
ter, művelődési felügyelő, a romániai magyar ifjúsági lap rovatvezetője, publicis-
tája, a Napsugár gyermekirodalmi folyóirat főszerkesztője, az Erdélyi Szépmíves 
Céh egyik újraalapítója és intézője. Az Erdélyi Kiskönyvtár alapító-szerkesztője, 
az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóirat, az Ághegy 
Könyvek sorozat és a Magyar Liget alapító szerkesztője. A Magyar Nyelv és Kul-
túra Nemzetközi Társaságának választmányi tagja, a Román, a Magyar és a Svéd 
Írószövetség, valamint az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetségének tagja, az Egyetemes Kultúra Lovagja, Ex Libris-díjas. Iro-
dalmi és irodalomszervezői munkásságáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjé-
vel tüntették ki. Mintegy félszáz regény, vers, tanulmánykötet, kézikönyv szerző-
je, fordító. A Szerenád dobra, cintányérra és egyéb ütőhangszerekre című regényét az 
Irodalmi Jelen pályázatán díjazták. Önéletrajzi regényének harmadik kötetén dol-
gozik. 1995-től Svédországban él és dolgozik a magyar művelődést önzetlenül 
szolgálva. 
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A BESZÉLGETÉS TÁRGYA 
 

 
A LAPTERJESZTÉSTŐL 

A KÖNYVTERJESZTÉSIG  
 

„A KIS ÉS GYAKORLATIAS TANANYAG” 
 

A lapterjesztéstől a könyvterjesztésig — 
lépésről lépésre, részletesen 

 
Az „alapoktól” felépített könyvterjesztésnek hű erdélyi példája — többek kö-

zött — az 1990-ben alapított székelyudvarhelyi Székely Útkereső című irodalmi és 
művelődési folyóirat évtizedes (1990–1999) működtetése, melynek saját, jól meg-
szervezett, magabiztos terjesztői tapasztalata útmutatóként szolgált az egy évvel 
később, 1991-ben, ugyancsak Székelyudvarhelyen alapított, az 1989-es változá-
sok utáni első magyar erdélyi könyvműhelynek, az Erdélyi Gondolat Könyvki-
adónak. 

 
Beke Sándor A Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében. Székely Út-

kereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2011 
című könyvben tette közzé a folyóirat indulásának, életének, működtetésének, 
majd az igazán magyar érzelmű lapterjesztői áldozatos munkájának a történetét. 
Az alábbi „mindennapi” és „aprólékosnak” tűnő (lap)terjesztési példák és idéze-
tek hadd szolgáljanak kis tananyagnak és okulásnak mindazon könyvszakmába 
vágó vállalkozóknak, akik hosszú távon szeretnék működtetni a könyvüzletet és 
egyetlen célt követnek a könyvkiadásban és könyvterjesztésben — a szolgálatot, 
az anyanyelvhez való önzetlen hűséget, s ezáltal népének és saját szellemi műhe-
lyének a fennmaradását: 

 
 

Az első Székely Útkereső-szám szedése és nyomtatása 
 

Lapunk első számának a szedése és nyomtatása az újonnan, 1990-ben Szé-
kelyudvarhelyen alakult Infopress nyomdai vállalkozás jóvoltából készült. 

Mint minden 1989 utáni vállalkozás, valószínű, hogy az Infopress Nyomda 
munkaközössége is hirtelen verbuvált, de jó szakemberekből állt össze. 

Köztudott, hogy Székelyudvarhelynek mindig jól képzett műszaki „személy-
zete” volt, jó hírű fizikusokkal, mérnökökkel, kiváló, és a „nehéz” ipar ágazatai-
ban igen jártas szakemberekkel. 
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A lap számítógépes szedését s a nyomtatását is az Infopress Nyomda vállalta. 
A Székely Útkereső folyóirat 1990-ben az Infopress első kinyomtatott kiadványa 
volt. Hálás vagyok nekik ezért, de azért is, mert első nyomdagépükkel életre kel-
tették nemcsak Székelyudvarhely, hanem Székelyföld első, 1989 után megjelent 
irodalmi és művelődési folyóiratát, a Székely Útkeresőt. Név szerint köszönöm 
meg a nyomda alapítóinak, Albert Andrásnak, Burus Endrének és Keresztes 
Miklósnak bizalmukat összes, e nyomdánál megjelent lapszámainkért. Nem utol-
só sorban Szabó Lászlónak, az első — Székelyudvarhelyen 1990-ben elindított 
— síknyomású nyomdagép akkori nyomdászának, akinek a keze alól kerültek ki 
azok a lapszámok, melyeket nem csak Székelyföldön és Erdélyben, de még a ha-
tárainkon túl is lapozhattak a magyar olvasók. 
 
 

A Székely Útkereső Kiadványok első kötete 
 
A Székely Útkereső mai jogutódjának, a Székely Útkereső Kiadványoknak az el-

ső száma 1991-ben már a Kossuth utcai nyomdában készült… 
Egy független, szabad, anyagi támogatótól nem függő irodalmi és művelődési 

folyóirat mindig anyagi nehézséggel küzdött és küzd. Nos, a Székely Útkereső úgy 
indult, hogy az Infopress magánnyomda az első számot úgy nyomtatta ki, hogy 
megvárta az első lapszám eladását, és ez már nagy segítséget jelentett számunkra. 
Az A4-es formátumú, 12, majd 16 oldalon megjelent lapszám ára 6 lej volt, ti-
zenkétszer (!) több, mint a Romániai Magyar Szó ára, mely — ha jól emlékszem — 
50 bani volt akkor. 

Lapalapítóként és főszerkesztőként magamban sokszor megmosolyogtam vál-
lalkozói, illetve „üzletemberi” merészségemet, bátorságomat. Azt mondtam, 
hogy ilyen árat csak egy álmodozó, fellegekben járó költő adhat a lapjának. Jó, 
nívós, tartalmas, rokonszenves és radikális lapot sikerült összeállítani, megszer-
keszteni, ezért kapkodta is az új sajtótermékre „éhes” olvasó. Szenzációhajhász 
aligha volt a Székely Útkereső, de az akkori sajtótermékek közül éppen a magas 
szintű művelődési anyagával tűnt ki. Elsőként jelentkezett hasábjain olyan nagy 
nevű szerzőkkel, akiknek — az új és szabad közlési lehetőséget felhasználva — 
azon nyomban előkerültek íróasztalaik fiókjaiból a régi világban eldugott és talán 
örök kallódásra ítélt számtalan kéziratuk. Az olvasók valósággal keresték a Szé-
kely Útkeresőt. Mégis, ahogy a lapszámok gyarapodtak, úgy fogyott és hígult a 
pénz is, s a lap, mely 1991 után már az Erdélyi Gondolat Kiadóhoz tartozott, 
nehezen, de mindig kifizette az egyre növekvő nyomdai költséget. 

Az akkori, ’90-es évek eleji árviszonyítását úgy kell elképzelni, hogy akkor, 
amikor az Erdélyi Gondolat Lap- és Könyvkiadót megalapítottam, 1991-ben 
100000 lej alaptőkét kellett befizetnem a folyószámlára. Ez az összeg 1991-ben 
egyenértékű volt egy új személygépkocsi árával. A lap nyomdai költsége pedig 



16  

30000 lej volt. Tehát az akkori 100000 lej három lapszám kinyomtatásához volt 
elegendő. 

A hónapok, évek során számtalanszor nullázódott a folyószámla, mégis — a 
szűkölködés ellenére — 1991-ben beindítottam a Székely Útkereső Kiadványso-
rozatot is. Ugyanebben az évben jelent meg az első kiadvány is, a Vass László 
Levente Egyedül az éjszakában című, hátrahagyott verseit tartalmazó kötet. A ki-
adványsorozat első kötetének kinyomtatására a székelyudvarhelyi állami nyom-
dához folyamodtam, ahol a többi, modern nyomtatási eszközökre törekvő 
nyomdák mellett ez a nyomda még mindig a régi, magasnyomású nyomdagépet 
használta. A nyomdai költség viszont itt jóval kisebb volt, mint az Infopressnél 
vagy másutt. 
 
 

A lapterjesztés körüli gondok 
 

A lapterjesztés nemcsak leírt fogalom, hanem a legfontosabb feladat egy lap 
vagy folyóirat életében. Bármilyen termék gyártása, létrehozása komplex munka-
folyamatok összességének az eredménye. Főleg a „kényes” lapkiadás volt/van 
ilyen helyzetben. Hiszen a lapalapítónak mindenekelőtt ki kell gondolni a lap 
ideológiáját, eszmei vezérfonalát, szellemét, irányvonalát, hogy kihez-kinek szól 
majd, milyen célközönséget, azaz olvasói tábort céloz majd meg? A fölállított 
képlethez minden rovathoz vagy tudományághoz megfelelő, hozzáértő szerkesz-
tőket kell toborozni, úgy, hogy a más városban élő és bedolgozó (táv)szer-
kesztőnek a távolság ne jelentsen akadályt; meg kell keresni a szerkesztők közötti 
legegyszerűbb és legolcsóbb kommunikációs lehetőséget; fel kell áldozni egy la-
kást/helyiséget a szerkesztőségnek, lehetőséget kell teremteni egy „központnak”, 
ahová a bejött-begyűlt anyagok megérkeznek, s ahol a főszerkesztő és a helyi 
szerkesztők átnézhetik és megbeszélhetik a sajtóanyagokat; jól gépelő és a számí-
tógépes programokat ismerő szedőt és tördelőszerkesztőt kell alkalmazni; egy 
olyan gazdasági menedzserre is szükség van, aki — állami támogatás hiányában 
támogatásért vagy reklámozási lehetőséget ajánlva — a mecénás szellemű gazda-
sági vállalkozókhoz a megfelelő helyen és a megfelelő időben bekopogtat; jó ad-
minisztrációs érzékű embert kell foglalkoztatni, aki kellő irodai felszerelésekkel 
megkönnyíti a szerkesztőségi munkálatokat; jó, hozzáértő, a pénzügyi törvénye-
ket jól ismerő könyvelőt kell alkalmazni, aki a kiadvány minden anyagi rezzenését 
követi a készpénzben bejött összegektől a bankszámlákig; élelmes, rugalmas, 
mozgékony lapterjesztőket kell keresni. Egyszóval olyan embereket kell „tobo-
rozni”, akikben az is tudatosult, hogy munkájuk nemcsak egyszerű hivatás vagy 
megélhetési lehetőség, hanem szolgálat is. Mert ezek az emberek nem mások, 
mint a kultúra aktív „strázsái”, akik szeretetet és önfeláldozást éreznek a leírt és 
kinyomtatott szóért. Ha egy működő vagy egy induló lap mindezeket nem tudja 
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megengedni magának, akkor természetesen a lap tulajdonosára hárulhat minden 
fent felsorolt „attribúció”. 

A Székely Útkeresőt több székelyföldi és külföldi lapterjesztő vállalta. Ezek kö-
zül kiemelt felelősségtudattal állt a folyóirat mellé a csíkszeredai Tőzsér József, 
aki nem hónapok múlva, hanem időben vagy előre kifizette a terjesztésre átvett 
folyóiratot. 

Közben már a ’90-es évek elején nagyot változott a lapterméket és a könyvet 
„befogadó” olvasó szokása is: egyre kevesebbet tért be abba a könyvesboltba, 
melyet azelőtt pár évvel még szellem-szomjasan majdnem minden nap meg-
látogatott. 

A Székely Útkeresőt tálalni kellett, mindig ott, ahova a magyar olvasó elment: 
nagyvárosi összejöveteleken és rendezvényeken, templomok bejáratánál, misék 
és istentiszteletek után, bevásárlóközpontok bejáratánál, a zöldségpiacok kör-
nyékén, ahol a falusi ember is megfordult, vallásos ünnepeken, zarándokhelyeken 
nagy tömeg előtt, gyárak és üzemek kapusszobái előtt, amikor épp jött ki a váltás, 
tanintézmények tanári szobáiban stb. 

A Székely Útkereső állta az egyre nehezebb sorshelyzet buktatóit. Így maradt 
fent a folyóirat közel egy évtizedig 1990 és 1999 között. 

 
 

Emlékek a lapterjesztés idejéből 
 

Visszaemlékszem, hogy 1990 pünkösd szombatján a csíksomlyói Ferenc-rendi 
kolostor előtt egy kicsi asztalról árultuk a folyóirat első és második számát. Ami-
re véget ért a szentmise, a több mint háromezer példányban megjelent Székely 
Útkereső első és második számából több ezer példányt eladva vonultunk be mi is 
családtagjainkkal — felekezeti hovatartozástól függetlenül — a nagy zarándok-
hely ősi templomába, hogy mi is elmondjuk pünkösdi imánkat. Hogy köszönetet 
mondjunk Mária szobra előtt Istennek, hogy erőt adott nekünk ehhez a kiszá-
míthatatlan vállalkozáshoz. De szerencsére akkor én még nem tudtam, hogy mi-
be vágtam bele a fejszémet, csak később jöttem rá, akkor, amikor lapalapító fő-
szerkesztői tapasztalatot nyerve könyvkiadót is alapítottam. Ekkor visszaút már 
nem volt. Menni kellett tovább, hogy a könyvkiadó és kiadványa fennmaradjon. 
Hogy korábban megálmodott folyóiratommal, s a könyvkiadóval együtt kenye-
rünket keresve családom is tovább élhessen és megmaradjon. 

1991-ben, magyarországi turistautam idején, az egyik budapesti aluljáróban 
felfigyeltem, hogy a nagy múltú magyar folyóiratok mellett a pulton árusítják a 
Kortárs, az Alföld, a Tiszatáj és az Élet és Irodalom mellett a Székely Útkeresőt is. — 
No, lám — mondtam magamban —, most az egyszer a „kortárs” székely a Kü-
küllők vidékéről nem viccelni jött ökrös szekéren Budapestre, nem is azért, hogy 
itt maradjon, hanem azért van jelen ezen a tiszteletre méltó helyen, hogy tisztes-
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séges utat keressen magának ebben a bonyolult világban. 1 forint volt itt ennek a 
székely lapnak az ára. 

Van olyan emlékem is, amikor folyóiratommal a budapesti plébániákhoz be-
kopogtatva, az egyik papi lakon minden előzetes tudakozódás nélkül úgy foga-
dott a plébános, mint erdélyi menekültet. „— Nem, én nem vagyok menekült, 
csak a Székely Útkeresőt hoztam terjesztésre… — a templom híveinek…” — 
mondtam. És ekkor láttam igazán azt a boldog csalódást és a megszégyenülés 
pírját a testes plébános úr kerek arcán, aki örömében előre kifizette a terjesztésre 
felajánlott Székely Útkereső-példányokat. 

De volt olyan különleges eset is, amikor az Erdélyből elvándoroltak kerestek 
meg a Szabók utcai tömbházlakásom szerkesztőségében és tízesével, százasával 
vásárolták meg a Székely Útkeresőt, csakhogy átvihessék kinti honfitársaiknak 
Ausztriába, Németországba, Kanadába, az Egyesült Államokba, Ausztráliába. 

Itthoni emlékként hadd idézzem a Beke Sándor—Ráduly János: Szépirodalom, 
néprajz, rovásírás. Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról cí-
mű interjúkötetből a Ráduly Jánosnak nyilatkozott gondolatokat: „Saját tapaszta-
latomat mondom el: 1990-ben, miután Székelyudvarhelyen napvilágot látott az 
általam alapított Székely Útkereső című folyóirat, a kolozsvári Helikon egyik májusi 
száma egész oldalas ismertetőt, jobban mondva kritikát közöl az első lapszámról 
(…). Akkor a Helikont — a hajdani Utunk utódját —, sok irodalomkedvelő ol-
vasta vidékünkön. Nyilván, hogy a nagybetűs SZÉKELY ÚTKERESŐ című 
szövegre sokan felfigyeltek és el is olvasták. Talán ezzel is magyarázható az, hogy 
folyóiratom első lapszámából kisvárosunkban több mint 1000 (nem elírás!) pél-
dány kelt el rögtön a »kritika« megjelenése után. Mindenki a Székely Útkeresőt »ke-
reste«”. 

Felemelő biztatást, hatalmas impulzust jelentett a fenti történet számomra, az 
anyagi siker pedig 100 százalékos garanciát arra, hogy igenis lesz folytatás. Lesz, 
amiből kifizetni az első lapszám nyomdai költségét, sőt az első szám jöve-
delméből előre kifizethettem a második számot is, a munkatársakat is, ezen kívül 
pár szerkesztőnek akkori — állami — fizetésük háromszorosát juttattam hono-
ráriumként.  

 
* 

 

Később azonban, ahogy az erdélyi lapok gombamódra szaporodtak, a szer-
kesztőségeknek a lapterjesztés lett a legnagyobb gondja. A lapoknak a rendszer-
váltás után pár évvel szerveződniük kellett, terjesztői hálózatot kellett kidol-
gozniuk. A Nagyváradról Csíkszeredába költözött Pakó Oszkár vállalkozó egész 
Erdély-szerte kidolgozott terjesztői hálózaton dolgozott, melyet levélben ajánlott 
fel az erdélyi kiadványok szerkesztőségeinek. Az új lapok — melyek nagy lánggal 
és hévvel létesültek — egy idő után már rendszertelenül kezdtek megjelenni, 
vagy már nem is jelentek meg. A főszerkesztők nagy része azonban nem ismerte 
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el a kudarcot. Az óriáslépésekben növekvő nyomdai költség alig engedte szóhoz 
jutni az újságokat, folyóiratokat.  

A Székely Útkereső, ha összevont számokkal is, de megjelent. Olvasótábora 
megmaradt a Székelyföldön, Erdélyben, sőt a határokon túl is. Udvarhelyen a 
Hídfő kft. gondoskodott hírlapboltjaiban a lap terjesztéséről, ezen kívül szám-
talan helyi üzlet tette ki a lapot a pultjaira; a csíkszeredai Alutus Kft., Orion Kis-
vállalat és Zenit Rt. már könyvesboltokban és butikokban forgalmazta ország-
szerte; Budapesten a Krisztina körúti Püski Könyvesbolt, az Erdélyi Magyarok 
Egyesületének a székháza és a Szent István Társulat könyvesboltja adott otthont 
e székelyföldi kiadványnak; Gondos Béla lapterjesztő a Gondos Betéti Társasá-
gon keresztül terjesztette a magyar főváros butikjaiban és forgalmas aluljáróiban. 

 
 * 

 

A diktatúra évei után az információéhes olvasóé volt a szó: ő szelektált, ő fi-
zetett, más szóval ő vásárolt. Egyszóval ő tartotta fent az általa kiválasztott és ol-
vasott sajtóterméket. Az 1990-es év végén azonban szomorú jelenség követke-
zett be a sajtó életében: az értékes lapok egyre nehezebben jelentek meg, vagy 
már meg se jelentek, késéseiket a sajtópiacon nagymértékben befolyásolta min-
denekelőtt a megemelkedett nyomdai költség. A komoly lapok egy része bukdá-
csolva látott napvilágot, legrosszabb esetben megszűnt: kiütötte őket az első ro-
mániai magyar szabad sajtó ringjéből az olvasó meglepően „olcsó” szellemi igé-
nye.  

 
 

Pillanatképek a Székely Útkereső 
magánterjesztőinek a munkájáról 

 
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-
nád-fürdőn, Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medence kistelepülésein, 
Sepiszentgyörgytől Nagybányáig, Marosvásárhelytől Margittáig, Szentegyházától 
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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 
sorban 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 
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 alka-
lommal 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 
oldani 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.” 
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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 
Székely Útkereső folyóirat induló kiadványsorozatának, s az október 10-i levelében 
kötete terjesztéséről gondoskodva „személyes aggályait” tolmácsolja a lap fő-
szerkesztőjének: „Nem tudom, hogy a terjesztésével mi fog történni? A SZÉ-
KELY ÚTKERESŐ szerkesztősége vállalja a terjesztését is? (ezt a kérdést azért 
merem feltenni, mert időközben tárgyaltam egy kolozsvári szerkesztőséggel, azaz 
az illetékesekkel, akik ki is nyomnák és terjesztését is vállalták, de abból csak 
márciusban lenne valami — még csak most szerelgetik a nyomdájukat — és én 
attól félek, hogy mire elkészülünk, megtelik a piac selejt rejtvényekkel — ha sza-
bad 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, 
mennyire 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! — Vá-
radon 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, leg-
fönnebb visszaviszem. 4. nem minden 2. vagy 3. pénteken megyek az Anyavá-
rosba, hanem minden pénteken az első (…) kivételével. Tehát 16-22 óra közt 
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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 címem-
re utánvéttel portóköltséggel együtt megküldeni. Azért kérnék 2-2 példányt, Pá-
rizsban élő fiamnak el fogom küldeni az egyik példányt. A jövőben is pontos vá-
sárlója leszek, ha Tusnád-fürdőre rendszeresen küldeni fogják.” 

 
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, amen--
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 előfi-
zetővé 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 Magyaror-
szágon 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.  
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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.” 

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 munkatár-

sa írja: „Egyben kérnék postán 3 példányt a számból, hogy elküldhessem másutt 
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 szá-
mokból 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 megsze-
reztem magán lapterjesztőknél.) Épp azért nagyon szeretném, ha lehetséges len-
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ne, pénzutánvétellel elküldenék a HAZANÉZŐ 2.-es számától (1.-est véletlenül 
kaptam meg) és a SZÉKELY ÚTKERESŐ 1, 2, 3, 4, 5-ös, (6-os és 7-esekhez is 
véletlenül jutottam) 8-as, 9-es, 10-es számait, az 1991-es számokat. Szeretném, 
ha arról is értesítenének, hogyan lehetne biztosítani az 1991-es év minden számá-
nak a megküldését, mert Kolozs megyében egyedül Aranyos-gyéresen menekült 
meg egy általános iskolai magyar szaktanterem a diktatúra évei alatt, s ennek 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 tava-
szabb tavaszt hozni... 

Dehát ha »egy« fecskének is tudnának ebben segíteni, előre is hálásan köszö-
nöm, tisztelettel: Lázárné Szathmáry Éva.” 

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 rendelke-
zik. Szeretnénk, ha lapjukból folyamatosan cserepéldányt küldenének, mi pedig 
felajánljuk saját kiadványainkat s magyarországi lapok erdélyi vonatkozású cikk-
szemléit. 

Ha módjukban áll, a fentiekről értesítsenek más szerkesztőségeket is, mivel 
címjegyzékünk esetleg hiányos lehet.” 
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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 
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 Alpár, 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 szerkesz-
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tő/kiadó kollégák! A romániai (és különösen a független) magyar sajtó egyre sú-
lyosbodó gondjai okán ezúton értesítjük, hogy szándékunkban áll egy erdélyi (és 
elsősorban magyar) terjesztőhálózat létrehozása, ill. talpraállítása, melyet — el-
képzeléseink szerint a létrehozandó romániai magyar lapkiadók szövetsége támo-
gatna: 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 Ro-
mániai 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.” 

A főszerkesztő mellékelte a terjesztőhálózat kiépítését vállaló Pakó Oszkár le-
velét is, valamint az erdélyi és a partiumi terjesztési hálózat kézzel rajzolt térké-
pét. Innen, e levélből is világosan kitűnik, hogy a ’89-es rendszerváltozás után két 
évre, a fennmaradásért vívott harcban mennyire fontos volt az erdélyi magyar 
lapkiadás számára egy megbízhatóan működő terjesztőhálózat üzemeltetése. És 
az ok világos volt: a sajtószabadság és a demokrácia kezdeti évei lehetőséget te-
remtettek a romániai magyar sajtó vállalkozóinak, mecénásainak az újságok, a la-
pok 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.  
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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: 
a) a szállítás folyamatosságának biztosítására 3 csomagszállító gépjármű: DA-

CIA, kamion 500000-szer 3 = 1500000 lej értékben (külföldről jóval olcsóbb!!) 
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 köz-

ponthoz: 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 szerve-
ző-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 Útkere-
ső fokozottabb terjesztésére (kataszter útján)” és a folyóirat pontos megjelenésére. 

 
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 (…)” 
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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, papírnehézségek 
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-
ben: január 5-én Paraté Mihály Barótról, 6-án a szilágysomlyói, újság- és könyv-
árusítással 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 valam-
ennyi eddig és ezután megjelent/megjelenő példányait a boríték hátlapján megjelölt 
névre és címre. Jóindulatukat előre is nagyon szépen köszönve kívánok további 
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 tudósít-
ja a főszerkesztőt, hogy a levélíróknak szándékában állt 1993 karácsonyára meg-
nyitni a Határon túli magyar könyv- és lapkiadók könyvesboltját: „Boltunkban 
egy helyen szeretnénk bemutatni vásárlóink számára a határainkon kívül élő ma-
gyarság könyv- és lapkínálatát. Ezen kívül a történettudományi irodalom szak-
boltja is lennénk. A fentiek érdekében kérjük Önt, hogy küldje el számunkra ki-
adója ajánlatát. Szeretnénk, ha újdonságaikról havonta (15-ig) rendszeresen tájé-
koztatnának 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 
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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 
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?” 


