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I.I.I.I.    
Időrendi mutatóIdőrendi mutatóIdőrendi mutatóIdőrendi mutató    

 

Összeállította: Beke Sándor 
 

 
1990 

 

Lapozgató. Hargita Népe, 1990. április 19. 
Kardalus Erika: Egy mondatban… Hargita megyéből. Romániai Magyar Szó, 

1990. április 27. 
B. E.: „Csak a való igazat…” Valóság, 1990. május 11. 
Lapszemle. Keresztény Szó, 1990. május 13. 
Szabó Barna: Szedés-tördelés — számítógépen! Romániai Magyar Szó, 1990. 

május 22. 
Megjelent a Székely Útkereső 2-es száma. Hargita Népe, 1990. május 22. 
Bölöni Domokos: Székely Útkereső. Helikon, 1990. május 25. 
Romániai magyar sajtó 1990. Művelődés, 1990. 4-5. szám 
Barabás István: Lapszemle. A Hét, 1990. június 7. 
G. I.: Székely Útkereső. Bihari Napló, 1990. június 10. 
Barabás István: Lapszemle. A Hét, 1990. augusztus 2. 
B. A. M.: Lapszemle. Keresztény Szó, 1990. augusztus 12. 
A. G.: Lapozgató. Ring (Budapest), 1990. szeptember 5. 
Megjelent a Székely Útkereső 6-os száma. Hargita Népe, 1990. november 8. 
Székely Útkereső. Hargita Népe, 1990. december 11. 
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Székely Útkereső (6-os sz.). A Hét, 1990. december 13. 
Kardalus János: Mit jelent a székelyek útkeresése? Székely Útkereső, 1990. 8-9. 

szám 
Józsa T. István: A hazai sajtó új térképe II. Korunk, 1990. 12. szám 
Bölöni Domokos: Papírrobbanás. Látó, 1990. 12. szám 

 
1991 

 

Cseke Gábor: Sajtóláz? Romániai Magyar Szó, 1991. január 19-20. 
Kelemen Katalin: Hargita megye magyar nyelvű időszaki kiadványai. Székely 

Útkereső, 1991. 3. szám 
Komoróczy György: Élt huszonnégy évet. Udvarhelyi Híradó, 1991. 16. szám 
Barabás István: Lapszemle. A Hét, 1991. április 25. 
Pintér D. István: Székelyudvarhely sajtó-tavasza. Fiatal Fórum, 1991. 25. szám 
Székely Útkereső. Hargita Népe, 1991. július 4. 
Székely Útkereső. Családi Tükör, 1991. 9. szám 
Barabás István: Lapszemle. A Hét, 1991. július 18.  
Megjelent a Székely Útkereső 3. száma. Hargita Népe, 1991. szeptember 14. 
Barabás István: Lapszemle. A Hét, 1991. szeptember 19. 
Barabás István: Röviden. A Hét, 1991. szeptember 26. 
Takács Éva: Egyedül az éjszakában. Hargita Népe, 1991. szeptember 28. 
Pálvölgyi Endre: Holmi. Könyvtáros (Budapest), 1991. 10. szám 
Megjelent a Székely Útkereső 4. száma. Hargita Népe, 1991. november 28. 
Barabás István: Röviden. A Hét, 1991. december 5. 
Róth András Lajos: A székelyföldi kultúra szolgálatában. Székely Útkereső, 

1991. 5-6. szám 
 

1992 
 

Megjelent a Székely Útkereső 5-6. száma. Hargita Népe, 1992. március 19. 
Bemutatkozik a Székely Útkereső szerkesztősége. Székely Útkereső, 1992. 1-2-

3. szám 
Barabás István: Lapszemle — madártávlatból. Székely Útkereső, 1992. 1-2-3. 

szám 
Székely Útkereső (III. évfolyam, 1-2-3. szám). Média, 1992. ?. 
Barabás István: Röviden. A Hét, 1992. június 25. 
Tófalvi Zoltán: Romániai magyar sajtó — összeomlás előtt? Korunk, 1992. 7. 

szám 
Lőrincz József: A szellemi autonómia műhelyei Székelyudvarhelyen. Korunk, 

1992. 7. szám 
Barabás István: Székely Útkereső. A Hét, 1992. szeptember 17. 
Székely Útkereső. Hargita Népe, 1992. október 30. 
Barabás István: Székely Útkereső (1992/4). A Hét (Lapszemle), 1992. december 25. 
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A második évfolyam 4. számának a címlapja
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1993 
 

Székely Útkereső. Magropress, 1993. október 
Megjelent a Székely Útkereső. Hargita Népe, 1993. november 17. 
Székely Útkereső. Polgármesteri Közlöny, 1993. november 18. 
 

1994 
 

Erdélyi Gondolat Kiadó. Könyvvilág, 1994. február  
Metz A. Márton: Erdélyi Gondolat — Székelyudvarhely. Hargita Népe, 1994. 

április 23. 
Kádár Melinda: Letűnt lapok nyomában. Udvarhelyi Híradó, 1994. augusztus 2. 
Ráduly János: Székely Útkereső Antológia. Székely Útkereső, 1994. 1-2-3. szám 
Bálint András: Erdélyi Gondolat. Hargita Népe, 1994. szeptember 3. 
Erdélyi Gondolat. A Hét, 1994. október 7. 
Komoróczy György: Erdélyi Gondolat. Erdélyi Napló, 1994. október 12. 
Erdélyi Gondolat. Polgármesteri Közlöny, 1994. október 20. 
Székely Útkereső. Polgármesteri Közlöny, 1994. december 15. 
 

1995 
 

(g-t): Székely Útkereső Antológia. Könyvvilág, 1995. január 
Székely Útkereső. Polgármesteri Közlöny, 1995. január 12. 
Székely Útkereső. Hargita Népe. 1995. január 13. 
Kozma Dezső: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kiadványai. Szabadság, 1995. 

január 19. 
Barabás István: Székely Útkereső (3). A Hét (Lapszemle), 1995. február 3. 
Kántor Lajos: Sajtó és önvizsgálat. Művelődés, 1995. február 
Bogdán László: Székely Útkereső. Háromszék, 1995. március 11. 
Fodor Sándor: Érdemes odafigyelnünk. A Hét, 1995. március 17. 
(sz): Székelyudvarhely szellemi műhelye: az Erdélyi Gondolat Kiadó. (Júliusi) 

Magyar Fórum, 1995. július 
 

1996 
 

Beke György: Székely Útkereső. Honismeret (Budapest), 1996. 2. szám 
(B. R.): Székely Útkereső. Udvarhelyi Híradó, 1996. július 25. 
Székely Útkereső. Népújság (Múzsa melléklet), 1996. augusztus 9. 
N. J.: Ötéves az Erdélyi Gondolat. Szabadság. 1996. szeptember 12. 
Székely Útkereső. A Hét, 1996. november 22. 
Székely Útkereső. Encyclopaedia Hungarica, III. kötet, Magyarságtudat Lexikon 

Alapítvány, Calgary, Kanada, 1996 
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1997 
 

Székely Útkereső. Romániai Magyar Ki Kicsoda. A Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség és a Scripta Kiadó közös kiadványa, 1997 

Erőss Attila: Gondolatok a sajtóról. 200 éves az erdélyi magyar újságírás. 
Custos Kiadó, 1997 

 
1998 

 

B. D.: Ráduly János a rovásírásról. Népújság, 1998. július 25. 
 

1999 
 

Beke György: Az én himnuszaim. Nyugati Magyarság (Kanada), 1999. január-
február 

P. Buzogány Árpád: A Székely Útkereső Kiadványok. Erdélyi Gondolat Könyvki-
adó Tájékoztató, 1999 

A Székely Útkereső és Erdélyi Gondolat sajtóvisszhangja 1990 és 1998. de-
cember 31. között. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató, 1999 

Csire Gabriella: Székely Útkereső Kiadványok. Székely Útkereső, 1999. 1-2-3-4. 
szám 

Gábor Dénes: A Székely Útkeresőtől az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóig 
avagy Előbeszéd az előkészületben levő Székely Útkereső 1990–1999-es antoló-
giájához. Székely Útkereső, 1999. 1-2-3-4. szám 

Beke Sándor: 10 éves a Székely Útkereső. Ünnep és búcsú avagy Egyik 
kezünkben zászló, a másikban penna. Székely Útkereső, 1999. 1-2-3-4. 
szám 

 
2000 

 

Sylvester Lajos: Csaba királyfi csillagösvényen. Háromszék, 2000. február 12. 
Sarány István: Könyvműhely Székelyudvarhelyen. Hargita Népe, 2000. március 

24. 
Pintér D. István: Évtized múltán. Udvarhelyi Híradó, 2000. augusztus 22. 
G. D.: Székely Útkereső. Új Magyar Irodalmi Lexikon, III. kötet, Akadémiai Ki-

adó, Budapest, 2000 
 

 
2001 

 

Kuszálik Péter: Székely Útkereső. A romániai magyar sajtó 1989 után. Teleki 
László Alapítvány — Erdélyi Múzeum Egyesület, Budapest—Kolozsvár, 2001 

Ráduly János: Hattyúhívó. Népújság, 2001. április 7. 
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2002 
 

Nagy Olga: Az Erdélyi Gondolat szerepe, jelentősége. Szabadság, 2002. január 
19. 

Nagy Olga: 10 éves az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó. Erdélyi Gondolat Könyv-
kiadó Tájékoztató, 2002 

 
2003 

 

Ráduly János: A vadasdi terméskő jelcsoportja. Népújság, 2003. március 22. 
 

2004 
 

Az Erdélyi Gondolat és a folyóirat, amelyből a kiadó megszületett. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató, 2004 

Székely Útkereső. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató, 2004 
Székely Útkereső Kiadványok. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató, 2004 
Nagy Olga: Az Erdélyi Gondolat szerepe, jelentősége. Erdélyi Gondolat Könyv-

kiadó Tájékoztató, 2004 
 

2007 
 

Barabás István: Szent lobogók. Hargita Népe, 2007. május 26. 
Regéczi Szabina Perle: Beke Sándor istenes verseiről. Szövétnek, 2007. 4. szám 
Sipos Erzsébet: Az imádság a lélek anyanyelve. Nyugati Jelen, 2007. augusztus 

28. 
P. Buzogány Árpád: A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében. Hagyo-

mány és helyismeret közelképben. Székely Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat 
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

Beke Sándor: Székely Útkereső — szellemi műhely a XX. század végén 
Erdélyben. Főszerkesztői vallomás a folyóirat megszületéséről és életéről. Székely 
Útkereső Kiadványok — Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007 

 
 

A sajtóvisszhangban szereplő lapok, 
folyóiratok és kiadók listája 

 

A Hét (Bukarest). Társadalmi, művelődési, tudományos és környezetvédelmi 
hetilap. 

Bihari Napló (Nagyvárad). Független napilap. 
Custos Kiadó (Marosvásárhely). 
Családi Tükör (Kolozsvár). Társadalmi, politikai, kulturális képes havilap. 
Encyclopaedia Hungarica, III. (Calgary — Kanada). Magyarságtudat Lexikon 

Alapítvány, 1996 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó (Székelyudvarhely). 
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Hargita Népe, 1990. április 19. 
 

 
 

A Székely Útkereső 
sajtóvisszhangjából 

 
 
 

 
 

Valóság, 1990. május 11. 

 
 

Bihari Napló, 1990. június 10. 
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Erdélyi Gondolat Könyvkiadó Tájékoztató (Székelyudvarhely). Az Erdélyi Gondo-
lat Könyvkiadó időszakos tájékoztatója. 

Erdélyi Múzeum Egyesület (Kolozsvár). 
Erdélyi Napló (Nagyvárad). Politikai és közéleti hetilap. 
Fiatal Fórum (Bukarest). A romániai magyar fiatalok hetilapja. 
Hargita Népe (Csíkszereda). Független napilap. 
Háromszék (Sepsiszentgyörgy). Független napilap. 
Havi Magyar Fórum (Budapest — Magyarország). Irodalmi, társadalmi, kulturá-

lis és politikai folyóirat. 
Helikon (Kolozsvár). Szépirodalmi hetilap. 
Honismeret (Budapest — Magyarország). A Honismereti Szövetség folyóirata. 
Keresztény Szó (Kolozsvár). A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye 

hetilapja. 
Korunk (Kolozsvár). Kultúra — haza és nagyvilág. Havi folyóirat. 
Könyvtáros (Budapest — Magyarország). 
Könyvvilág (Budapest — Magyarország). 
Látó (Marosvásárhely). Havonta megjelenő szépirodalmi folyóirat.  
Magropress (Kolozsvár). Romániai magyar sajtószemle. 
Média (Nagyvárad). Heti sajtószemle. 
Művelődés (Kolozsvár). Közművelődési folyóirat. 
Népújság (Marosvásárhely). Maros megyei napilap. 
Nyugati Jelen (Arad). Polgári napilap. 
Nyugati Magyarság (Montreal — Kanada). A demokratikus és nemzeti szellemű 

nyugati magyarság havilapja. 
Polgármesteri Közlöny (Székelyudvarhely). Kéthetenként megjelenő önkormány-

zati tájékoztató lap. 
Ring (Budapest — Magyarország). Szabadelvű hetilap. 
Romániai Magyar Ki Kicsoda 1997. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és 

a Scripta Kiadó közös kiadványa. Nagyvárad, 1997 
Romániai Magyar Szó (Bukarest). Országos demokratikus napilap. 
Szabadság (Kolozsvár). Kolozsvári közéleti napilap. 
Székely Útkereső (Székelyudvarhely). Irodalmi és művelődési folyóirat. 
Székely Útkereső Kiadványok (Székelyudvarhely). Néprajzi, történelmi, művelő-

déstörténeti, egyházi és irodalmi kiadványsorozat. 
Szövétnek. Aradi kulturális szemle. 
Teleki László Alapítvány (Budapest — Magyarország).  
Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely). Független információs lap. 
Új Magyar Irodalmi Lexikon, III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000 
Valóság (Bukarest). A romániai magyar dolgozók hetilapja. 
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Szemelvények a Székely ÚtkeresőSzemelvények a Székely ÚtkeresőSzemelvények a Székely ÚtkeresőSzemelvények a Székely Útkereső    
sajtsajtsajtsajtóóóóvisszhangjábólvisszhangjábólvisszhangjábólvisszhangjából    

 
Válogatta és összeállította: Beke Sándor 

    
 

Lapozgató 
 

A kiadvány első (áprilisi) számában írja Beke Sándor, a lap felelős szerkesz-
tője: „Célunk csupán egy lehet: mindannyiunk elé tárni székely közéletünket, s 
egy elnyomott, embertelen kisebbségi sors koromsötét emlékéből feloldani lebi-
lincselt közművelődésünk, kultúránk, történelmünk és irodalmunk értékes pilla-
natait.” A lap nyomdatechnikai hiányosságaiért az olvasót kárpótolja az írások 
eszmei gazdagsága, a grafikák szerteágazó palettája. Az első lapszámban a papírra 
vetett szavak iránti felelősség kinyilatkoztatásáról a székelység oly sokat vitatott 
eredetének boncolgatásáig, a székelyudvarhelyi Kacsó Sándor népi együttes 
múltjának felelevenítésétől a Petőfi-, Kányádi- és Reményik-versekig, számtalan 
lélekmelegítő írás látott napvilágot. 

Az öttagú szerkesztőbizottsághoz (Deák Zoltán, Lőrincz József, Pálhegyi Pál, 
Róth András Lajos, Szállasy János) ezúttal tiszteletbeli munkatársként Kovács 
Sándor főesperes és Cseke Péter közíró is csatlakoztak, mintegy ráfelelve arra az 
igényre, hogy a leírt szónak súlya van, hogy annak az olvasók valamennyi kategó-
riájának örömét és vigasztalását, szellemi megújhodását kell eredményeznie. 

Hargita Népe, 1990. április 19. 
 

Kardalus Erika: 
Egy mondatban… Hargita megyéből 

 

Újabb sajtókiadvány a Székelyudvarhelyen havonta megjelenő Székely Útkereső... 
Romániai Magyar Szó, 1990. április 27. 

 
B. E.: „Csak a való igazat…” 

 

„A leírt szó mindenkié kell hogy legyen, mindenkihez kell hogy szóljon. A tár-
sadalom minden rétege vigaszt, örömet és nyugalmat kell találjon benne. Ez az 
igazi célja és hivatása a betűnek, a leírt szónak. S ezt csak úgy érheti el, ha min-
den társadalmi eszmétől, politikai irányzattól függetlenül, egyedül és csak az 
igazság szolgálatában, a való igazat közvetíti olvasóinak. Egy induló lapnak ez le-
het az eszménye és egyetlen célja” — írja Kovács Sándor főesperes a Székely 
Útkereső (…) első számában. Szép és nemes célkitűzés, igazán humánus prog-
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ram ez egy induló lap számára most, amikor a várva várt és véres áldozatok árán 
kivívott szabadságot ízlelgetjük, most, amikor gombamód szaporodnak a 
legkülönbözőbb lapok és folyóiratok, most, amikor végre mindenki szólhat, de 
még nem mindenki tudja (vagy akarja tudni), hogyan, s ezért aztán a tiszta han-
gok mellett a valótlanság harsány hangja is megszólalhat. Az első, grafikailag is 
szépen kivitelezett lapszám ezt az eszményt és célt szolgálja Reményik Sándor, 
Kovács Sándor, Kányádi Sándor, Nyirő József, Balás Gábor, Cseke Péter 
közvetítésével, hogy csak néhány szerzőt említsünk meg. A székelység története, 
az anyanyelv szeretete és ápolása, egymás és önmagunk jobb megismerése és 
tisztelete, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása — íme néhány alapgondolat, 
amely át- meg átszövi a Székely Útkereső első számát, azt az elvárást és reményt 
sugallva, hogy a következő lapszámok is ezen a megkezdett úton haladnak majd 
tovább, ahogyan Beke Sándor felelős szerkesztő „beköszöntő” írása is tanúsítja. 

 

Mi, az olvasók pedig csak egyet tehetünk: szeretettel köszöntjük ezt az új fo-
lyóiratot, és várjuk — az első számhoz méltó — folytatást. 

Valóság, 1990. május 11. 
 

Lapszemle 
 

Megjelent a Székely Útkereső című közéleti-művelődési-irodalmi havilap első 
száma, melynek eszményét A leírt szó súlya című cikkében Kovács Sándor 
főesperes az erkölcsépítő szavakban láttatja. Szintén Kovács Sándor főesperes 
„A szabadság mértéke az igazság” címmel a szabadságot az értelmes lény java-
ként és jogaként értelmezi, ennek korlátait az értelem mértéke és az erkölcsi nor-
mák szabják meg. Az egyenlőség fogalmának belső ellentmondásait, veszélyeit, 
igazi értelmét elemzi, majd a testvériségben jelöli meg a békés és rendezett társa-
dalom legmélyebb alapját. 

Keresztény Szó, 1990. május 13. 
 

Szabó Barna: 
Szedés-tördelés — számítógépen! 

 

Újságnak, lapnak se szeri, se száma, gombamód szaporodtak el utóbb, bújnak 
elő Erdély- és országszerte. Ha egyebeknek még alig, ezeknek a jelek szerint már 
javában és továbbra is kedvez az új történelmi klíma. S a lapok után várhatóan a 
könyvtermésnek is nagy keletje lesz. Ám, ha csillapodik is idővel a kiadói láz, 
mindenképpen gazdagabb sajtóra számíthatunk. A korábbi évek átlagának sok-
szorosára még az előbb-utóbb bekövetkező természetes szelekció „söprögetése” 
után is. 
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A második évfolyam 5-6. számának a címlapja 
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Aki újságot készít, lapkiadói terveket forral, az ezzel járó gondokkal is szem-
betalálja magát. Ráébred, a papírbeszerzésen túl következik az igazi zökkenő, a 
kiadványok nyomdai előkészítése, kivitelezése. A szedés és tördelés minden más 
előtt, hisz ezekhez képest a nyomás maga már valóban lakodalom. Kevés ugyanis 
a szedő, avult a nyomdai géppark, hosszas-körülményes a tördelés hagyományos 
művelete. Nyomdásznak és lapírónak egyként kínkeserves a korrektúra elvégzé-
se. 

Node létezik más útja-módja ennek az egésznek?... Választhat jobbat, korsze-
rűbbet egy mai lapkészítő, mint a poros-zajos nyomdát, mint üggyel-bajjal átpré-
selődni az imént taglalt előkészítő mozzanat szűk keresztmetszetén?!... Igen, van! 
— ajánlkozik a székelyudvarhelyi Infopress Lap- és Könyvkiadói Kft. a maga 
számítógépes nyomdai kiadványszerkesztésével. (…) 

Az udvarhelyi vállalkozóknak AH 3-as — 29,5-ször 21 cm-es formátum — 
ofszet nyomdagépe is van. Ennek teljesítőképessége azonban nem éri föl a „kis 
cég” kiadványszerkesztői részét. Ennek ellenére — különösen, ha papírt is hoz a 
megrendelő — diák- vagy másfajta lapok nyomdai megszerkesztésén túl eseten-
ként a nyomását is elvállalja, végzi. Így készül itt teljes egészében ezres példány-
számban néhány helyi lap, a Székely Útkereső, az Ébredés avagy a műszakiak 
negyedéves kiadványa, a Fókusz. 

Romániai Magyar Szó, 1990. május 22. 
 

Megjelent a Székely Útkereső 2-es száma 
 

A tartalomból: Jules Michelet: Nem lehet egy nemzetet kiirtani; Róth András 
Lajos: Múlt idő jelen időben?; Egyed Ákos: Mátyás király emlékezete; Tőkés Ist-
ván docens doktor: Feltámadás; Imreh István: A példázatot termő élet; Tamási 
Áron: Beszédes út hazafele (Részlet a Szülőföldem c. regényből); Balás Gábor: A 
székelyek nyomában; Fülöp Lajos: Iparosság a hajdani Székelykeresztúron; Ko-
vács Sándor: Csíksomlyó, a Székelyföld Rómája. 

Hargita Népe, 1990. május 22. 
 

Bölöni Domokos: Székely Útkereső 
 

KI TUDJA, MERRE… — jutott eszembe, nem éppen azonnal, de némi ön-
közvéleménykutakodást követően, hogy kezembe vehettem a székely Athén 
egyik legfrissebb/legújabb „közéleti-művelődési-irodalmi havilapját”, a címben is 
jelzett Székely Útkeresőt. Hogy merre visz a végzet, rajtunk is múlik. (…) A szer-
kesztőségi (sic!) munkálatok az SzKi Computer Media Rt Typo rendszerével ké-
szültek az Infopress Kft.-nél. Füzet alakú, 12 oldalas. A címlapon a brassói Csu-
tak Levente sokatmondó grafikája: Apáczai. Mellette Reményik Sándor mindig 
aktuális verse, Az ige. (…) 

Nem fogad szót Reményik Sándornak a második oldalon olvasható Beköszöntő 
helyett című önprogramáló szöveg szerzője sem, hiszen ekképpen fogalmaz: „…S 
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a Székelyföldön is megkondultak a harangok. És szóltak, és Európa-szerte jelez-
ték a szabadságot. A mi szabadságunkat. A legszebb lázadásunkat, mely nem volt 
más, mint önemésztő lelkünk marasztalásában önfeláldozó helytállásunk, itt, szű-
kebb pátriánkban, Erdélyben.” Na tessék. Azt még elhinném a nagyotmondani 
veselkedő költőnek, hogy a Székelyföldön megkondult harangok Európa-szerte 
jelezték a szabadságot, a miénket. Oké. Bár nem tudom, meghallotta-e Európa, s 
ha igen, akkor mi a helyzet. (…) 

A többivel egyetérthetünk. „Célunk csak egy lehet: mindannyiunk elé tárni 
székely közéletünket, s egy elnyomott, embertelen kisebbségi sors koromsötét 
emlékéből feloldani lebilincselt közművelődésünk, kultúránk, történelmünk és 
irodalmunk értékes pillanatait.” Ha csak ennyit akar, az is szép. Szépek lesznek 
azok a pillanatok. (…) 

A beköszöntő cikk mellett Korkérelem és parancs cím alatt Ady-mottó: Őrzők, vi-
gyázzatok a strázsán. És — „anyanyelvünk szétlőtt várpiacáról” szól a pedagógusokhoz a 
százszor megalázott, „ezerszer viharvert” óvónőkhöz, tanítókhoz, tanárokhoz, a neve-
lés végvári vitézeihez Lőrincz József. Bár kissé nehezemre esik elképzelni, milyen le-
het egy „ezerszer viharvert” óvónő, hiszen eleget láttam-ismertem, de ennyi vihart… 
Mindegy, ez a szerző is költő, joga van a művészi túlzáshoz. Szép a szöveg; az anya-
nyelv, a székely tájnyelv védelmében még azt is megkockáztatja, hogy „Nyelvében él 
a nemzet, tájnyelvében a székely-magyar”. 

A romániai magyarság csak anyanyelvével, anyanyelvében élhet, maradhat 
meg — csak így lehet európai, szögezi le Lőrincz. És ez is szép, és milyen igaz! 
Az anyanyelvért vívott harc korkérelem és korparancs. És ezt is csak aláhúzhatjuk, 
bár egyik szó sem tetszik nekünk amúgy. Sem a korkérelem, szokatlansága miatt, 
sem a korparancs — mert a korpát idézni ú. m. korparancs. 

És milyen szépen zárja cikkét Kosztolányival. Elsőrangú takaró. Ha ki nyelvről, 
Kosztolányival takaródzik. „Azt a lelket és nyelvet, melyet rövid időre örökbe kap-
tunk, új szellemmel fényezve csorbítatlanul át kell adnunk utódainknak.” 

Ez így van. Most már értem, miért a viharvert pedagógusok kapják célba ezt a 
szófröccsöt. Csak azt nem értem, hogy a cikk második mondatában mit hozunk? 
Lőrincz József ugyanis ezt írja: „A diktatúra ugyanis lehetetlenné tette munkán-
kat azáltal, hogy közénk és diákjaink közé szemtelenkedte magát, kényszerített, 
hogy egy tanítványaink által nem eléggé ismert nyelven szóljunk hozzuk.” (Ki-
emelés tőlem, B. D.) 

Én is tudom, hogy Lőrincz József nem engedte meg annak a fránya diktatúrá-
nak, hogy közéje és diákjai közé szemtelenkedje magát. Sejtem, miféle nyelvet 
eufemizál. Is. 

Mit találunk még a Székely Útkeresőben? Verset Békés Gellért, Kányádi Sán-
dor, Szőcs Géza, Beke Sándor, Petőfi Sándor neve alatt, Kovács Sándor 
főesperes cikkét. A leírt szó súlyáról, ez inkább tükrözi a lap lényegét: „A leírt szó 
mindenkié kell, hogy legyen, mindenkihez kell, hogy szóljon. A társadalom min-
den rétege vigaszt, örömet és nyugalmat kell találjon benne.” (Bár jómagam csak 
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ezért soha egyetlen szót sem írnék le! De hát ez az én privát nyomorúságom.) „Ez 
az igazi célja és hivatása a betűnek, a leírt szónak. S ezt csak úgy érheti el, ha minden 
társadalmi eszmétől, politikai irányzattól függetlenül, egyedül és csak az igazság szol-
gálatában, a való igazat közvetíti olvasóinak.” Most ne vitázzunk a főesperes úrral, 
bár nem tudjuk, milyen lehet az: társadalmi eszmével vagy attól függetlenül írni. És 
vajon amit idáig írtunk és olvastunk, társadalmi eszmeközeli-e, avagy sem. 

Szép a főesperes úr március 15-i beszéde, a 9. oldalról. És mennyire aktuális a 
címe: „A szabadság mértéke az igazság”. 

Orbán Lászlót, a népi együttes táncmesterét Deák Zoltán kérte interjúra. (…) 
Nyirő Józsefet, a székelyek méltatlanul „elfelejtett” nagy íróját éleszti haló po-

raiból a Magvető rovat, hiszen ha szabad lett volna, tavaly július 18-án ünnepel-
hettük volna születésének századik évfordulóját. A rovat a rövid életrajzi adatok 
mellett A vén cigány című írást közli. 

Szóljunk végül két „folytatásosról”. Róth András Lajos vezeti be igen tömö-
ren és lényegre törően azt a szemelvénysorozatot, melyet Balás Gábor A széke-
lyek nyomában című könyvéből válogattak ki (10-11. old.). A hátsó borítón, sokkal 
apróbb betűkkel Cseke Péter Hazatérő szavak című, régebbről is ismert szülő-
föld-esszéje olvasható, illetve itt is csak szemelvények a folytatás ígéretével. (…) 

Nem tudom, mennyire szerencsés havi fénymásolt* kiadványban „a folyt. 
köv.”. Immár ilyenünk is van. Becsüljük meg, ez is a miénk. Udvarhelynek most 
már három lapja lett. (…) S ki tudja, mi jön még. Csak bírják pennával a szolgá-
latra vállalkozók. A Székely Útkeresőt védi a város címere. Jó utat!* 

Helikon, 1990. május 25. 
 

*A Székely Útkereső első számát bíráló Bölöni Domokos, sajnos, nem tudta, hogy a fo-
lyóiratot nem magas nyomású, hanem ofszet nyomdagépen nyomtatták és azt hitte, hogy 
fénymásolással sokszorosították. (Szerk. megj.) 

 
Romániai magyar sajtó — 1990 

 

SZÉKELY ÚTKERESŐ. Közéleti-művelődési-irodalmi lap. Megjelenik ha-
vonta 12 újságoldalon. Felelős szerkesztő: Beke Sándor. Példányszám: 2-3000. 

Művelődés, 1990. április-május 
 

G. I.: Székely Útkereső 
 

Az Udvarhelyen megjelenő Székely Útkereső (közéleti-művelődési-irodalmi 
havilap) első két száma került a kezembe. Beköszöntőjében Beke Sándor a kö-
vetkezőket írja: „Tudjuk, hogy a lapszerkesztés egy végeérhetetlen harc. Harc a 
minőségért, harc az üres fehér papírokkal, harc, melyből a szerkesztő nem min-
dig kerül ki győztesen. De hisszük, hogy győzni fogunk! S ha ez valóban így tör-
ténik, tudni fogjuk, hogy nem egyedül — munkatársainkkal, hűséges olvasóink-
kal közösen győztünk”. 
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A HÉT című hetilap 
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1996. november 22. 
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A szerzők névsora igen imponáló: Nyirő József, Kányádi Sándor, Szőcs Géza, 
Kovács Sándor főesperes, Cseke Péter neve fémjelzi az első számban olvasható 
írásokat. De a második szám munkatársi gárdája sem alábbvalóbb: Egyed Ákos 
Mátyás királyról, Imreh István Orbán Balázsról értekezik, Tamási Árontól re-
gényrészletet olvashatunk, Kovács Sándor főesperes pedig: Csíksomlyó, a Szé-
kelyföld Rómája címmel közöl érdeklődésre számottartó egyháztörténeti áttekin-
tést. 

Befejezésül ismét Beke Sándort idézem: „Köszönjük Istenünknek, hogy ke-
zünkbe nyújtotta szellemiségünk épületének aranykulcsát, és kérjük Gondvise-
lőnket, hogy mindannyiunkat ápoljon és segítsen, hogy jó és igaz emberek lehes-
sünk mindannyiunkért, egymásért, szülőföldünk még sebezhető békéjében… 

Bihari Napló, 1990. június 10. 
 

Barabás István: Lapszemle 
 

Az udvarhelyi Székely Útkereső 3-as számában: Szenyei Sándor a román—
magyar testvériségről, M. Hubbes Éva eddig ismeretlen Orbán Balázs-
dokumentumokat mutat be, Veress Dániel Mikes Kelemen honszeretetéről kö-
zöl kisesszét, Balás Gábor újabb fejezetet idéz fel a székelyek történetéből, Nagy 
Olga tanácsokat ad népi elbeszélések gyűjtésére. A szám költői: Lendvay Éva, 
Cseke Gábor, Beke Sándor. 

A Hét, 1990. augusztus 2. 
 

B. A. M.: Lapszemle 
 

A Székely Útkereső 3. számában Veress Dániel Zágoni Mikes Kelemen honszere-
tete címmel Mikes hazafiságát életünk mai körülményei közt jelentéshordozó, pél-
dát mutató erkölcsi valóságként mutatja be. Elemzéséből kiderül, hogy a tágabb 
szülőföld Mikes életének nemcsak háttérvilága, hanem egyben erkölcsi tartalma 
is. A lapban egy Régi csíksomlyói búcsúséneket is találunk. 

Keresztény Szó, 1990. augusztus 12. 
 

A. G.: Lapozgató 
 

A Székely Útkereső című — Székelyudvarhelyen megjelenő havilap új számá-
ban jelent meg Nagy Olgának, az ismert erdélyi néprajztudósnak Gyűjtsünk népi 
elbeszéléseket! című írása. A szerző felveti: az epikus erény — „amely a szóbeliség-
ben mindig megvolt és megvan” — bármilyen egyszerű dolgot is élményszerűen 
ad elő. Ékes bizonyítékok erre a múlt századból való levéltári adatok, tanúvallo-
mások. „A valóság vérbően lüktet ezekben.” A népi epika talán „nem képes 
olyan nagyobb struktúrára, szerkezeti kompozícióra, amelyben a részek bonyo-
lultabb függőségben fejezzenek ki egy nagyobb egészet.” Ám az egyes külön ré-
szek a népi valóság freskójának egy-egy mozaikdarabját teszik ki. Nagy Olga felhívja 
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a lap olvasóit: nézzenek jól körül falusi környezetükben. „Vegyük észre a népi 
alkotókat! Keressük fel őket!” 

Ring (Budapest), 1990. szeptember 5.  
 

Megjelent a Székely Útkereső 6-os száma 
 

Megjelent a Székely Útkereső 6-os száma. A tartalomból: Vaclav Havel: Az 
igazság az, ami szabaddá tesz, Szimonidesz Lajos: A magyar vallás, Kozma Má-
ria: Makkai Sándorra emlékezve, Makkai Sándor: A született nagyság (Bevezető 
sorok egy Bethlen Gábor tanulmányhoz), Cseke Gábor: Beszélgetés H. Szabó 
Gyulával, a Kriterion Könyvkiadó igazgatójával, Fazakas István: Pázmány Péter 
ébresztése, Balás Gábor: A székelyek nyomában, Török László aforizmái, 
Reményik Sándor, Tompa Gábor, Beke Sándor versei. 

Hargita Népe, 1990. november 8. 
 

Székely Útkereső 
 

Megjelent a Székely Útkereső 7. száma. A tartalomból: Szabó Barna: Tanügyi 
gondok és vádak ütközőjén, Fekete János: A székely vértanúk, Babits Mihály: 
Kölcsey, Kölcsey Ferenc: Mohács, Parainesis, Szimonidesz Lajos: A magyar val-
lás, Gálfalvi Sándor: Amikor a selejt bűn, Bálint László: „A családnak vissza kell 
térnie Isten teremtő tettének eredetéhez”, Balás Gábor: A székelyek nyomában, 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Juhász Gyula, Kányádi Sándor versei. 

Hargita Népe, 1990. december 11. 
 

Józsa T. István: 
A hazai magyar sajtó új térképe II. 

 

Megértük a kommunizmus végét, a szó szoros értelmében történelmi időket 
élünk. Relatíve óriási a fellendülés idehaza is, még nagyobbak, sokkal nagyobbak 
a lehetőségek — mindennek elsődleges és maradandó tükre, mint mindig, a saj-
tó. Először is a mennyiségi ugrás tűnik szembe: itt közölt listánk Dávid Gyula, 
Szabó Zsolt és Koros Sándor rendszerezése nyomán 125 lapot sorakoztat fel: 

ABLAK. Székelyudvarhely. Majla Sándor 
AGORA. Nagykároly. Kádár Ferenc 
ARANYOSVIDÉK. A tordai RMDSZ lapja. Keszeg Vilmos 
ARÉNA. Független magazin. Nagyvárad. Tompa Z. Mihály 
ÁTTEKINTŐ. Független magyar tallózó. Csíkszereda. Brassói M. Pál 
BAGOLY. Regényújság (A temesvári Új Szó kiadványa) Temesvár. Józsa 

Ödön 
BÁNYAVIDÉKI ÚJ SZÓ. Máramaros megyei demokratikus lap. Nagybánya.  
BARÁTSÁG.   A  szatmári  Román—Magyar  Egyesület  lapja  a 
SZAMOSHÁT melléklete. Szatmár. Lapka Tibor 
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BIHARI NAPLÓ. Bihar megyei demokratikus napilap. Nagyvárad. Stanik 
István 

BN DIRECT. Săptămînal democratic al judeţului Bihor. Nagyvárad.  
BIS. Buletin de informare a jud. Harghita — Hargita megye statisztikai tájé-

koztatója (kétnyelvű). Csíkszereda.  
BN SPORTNAPLÓ. A Bihari Napló melléklete. Nagyvárad. Balla István 
BRASSÓI FÜZETEK. (Hipstern). Brassó. Bencze Mihály 
BRASSÓI LAPOK. Brassó. Madaras Lázár 
BUMERANG. Atenţia revistei Fakutya faţă de cititorul român. Nagyvárad. 

Fehér József 
CIMBORA. A romániai magyar gyermekek képeslapja. Bukarest. Csire Gab-

riella 
CORVIN MAGAZIN. Déva. Vargha Károly 
CSALÁDI TÜKÖR. Kolozsvár. Kovács Magdolna 
CSÁNGÓ ÚJSÁG. A moldvai magyarság lapja. Sepsiszentgyörgy.  
CSÍKI LAPOK. Közéleti hetilap. Kiadja az RMDSZ. Csíkszereda. Székedi 

Ferenc 
DIÁKFÓRUM. A Temesvári Diákújságírók Európa Társasága kiadása. Te-

mesvár. Tamás Péter 
DILETTÁNSOK. A Kolozsvári Magyar Diákszövetség hetilapja. Kolozsvár.  
ECHINOX. Revista Universitară de cultură (kétnyelvű). Kolozsvár. Dan 

Şăulean 
EGYÜTT — ÎMPREUNĂ. Szatmár. Kereskényi Sándor 
ERDÉLYI FÉNIKS. Szépirodalmi, művészeti, hitéleti folyóirat. Nagybánya. 

Csoma György 
ERDÉLYI FIGYELŐ. Marosvásárhely. Sütő András 
ERDÉLYI FUTÁR. A Független Magyar Párt lapja. Szatmár. Krilek Sándor 
EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ. Az evangélikus egyház gyülekezeti lapja. 

Szecseleváros. Török László 
EZREDVÉG. Irodalom, művészet, társadalom. Temesvár. Szekernyés János 
EURÓPAI IDŐ. Sepsiszentgyörgy. Horváth Alpár 
ÉBREDÉS. A Tamási Áron líceum folyóirata. Székelyudvarhely.  
FÁKLYA. Bihar megyei napilap (dec. 23-31. között). Nagyvárad.  
FAKUTYA. Szatirikus havilap. Nagyvárad. Fehér József 
FALVAK NÉPE.  A romániai magyar földművesek hetilapja. Bukarest. 

Ferencz Imre 
FEKETE-FEHÉR. A Népújság rejtvény- és reklámmelléklete. Marosvásár-

hely. Petelei István 
FELEBARÁT. Gyülekezeti lap a szórványban élő magyar református csalá-

dok számára. Kolozsvár. Vetési László 
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A harmadik évfolyam 1-2-3. számának a címlapja 
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     FIATAL FÓRUM. A romániai magyar fiatalok hetilapja. Bukarest. Vargha 
Imre 

FÓKUSZ. Székelyudvarhelyi műszakiak lapja. Székelyudvarhely. Ferenczy 
Mihály 

FÜRKÉSZ. Rejtvényfüzet (A Hargita Népe melléklete). Csíkszereda. Nagy 
Zsuzsanna 

GORDIUS. Független országos rejtvénylap. Marosvásárhely.  
GYERGYÓ. Társadalmi és művelődési lap. Gyergyó. Csata Ambrus 
HANGSZÓRÓ. Független népújság. Nagyvárad. Keztyüs Sándor 
HANGSZÓRÓ-MAGAZIN. Független népújság. Nagyvárad. Keztyüs Sándor 
HARANGSZÓ. A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület Gyüleke-

zeti Lapja. Nagyvárad. Gavrucza Tibor 
HARGITA NÉPE. Hargita megye demokratikus napilapja. Csíkszereda.  
HÁROMSZÉK. Társadalmi-politikai napilap. Sepsiszentgyörgy. Magyari Lajos 
HAVI SZEMLE. Aradi művelődési-irodalmi folyóirat. Arad. Pávai Gyula 
HAZANÉZŐ. A korondi Firtos művelődési egylet lapja. Korond. Ambrus 

Lajos 
HELIKON. Szépirodalmi hetilap. Kolozsvár. Szilágyi István 
A HÉT. Társadalom-művelődés-tudomány-környezetvédelem. Bukarest. 

Gálfalvi Zsolt 
HÉTFŐI SPORTHÍRADÓ. Szatmár. Panek József 
HIRDETÉSI MAGAZIN. Független, 100%-ban magán hetilap (a kétnyelvű 

MAGAZIN PUBLICITAR különszáma). Marosvásárhely.  
HÍDFŐ. Művelődési és közéleti hetilap. Székelyudvarhely. Antal Áron 
HÍRMONDÓ. A nagykárolyi RMDSZ tájékoztatója. Nagykároly. Kádár Fe-

renc 
HÍRMONDÓ. Marosvásárhely. Deák Ferenc 
HUNYAD MEGYEI HÍRLAP. Az RMDSZ hetilapja. Déva. Varga Károly 
IGEHIRDETŐ. Az Erdélyi Református Egyház folyóirata. Kolozsvár. Nagy 

László 
AZ IGE. Református gyülekezeti lap. Kovászna. Fábián Ernő 
INGA. A Brassói Lapok szabad(idő) melléklete. Brassó. 
INFO. Az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság lapja. Kolozsvár. Selinger Sándor 
IFJÚMUNKÁS. A romániai magyar ifjúság hetilapja. Bukarest. (egyetlen szám) 
ITTHON. A Népújság melléklete. Marosvásárhely.  
JELEN. Aradi független politikai napilap. Arad. Nótáros Lajos 
JELENLÉT. A romániai Írószövetség lapja. Kolozsvár. B. Kiss Botond 
JÓBARÁT. A romániai magyar gyermekek lapja. Bukarest (egyetlen szám) 
KALOTASZEG. A bánffyhunyadi RMDSZ kéthetenként megjelenő lapja. 

Bánffyhunyad. Török F. László 
KANYAR. Az aradi MADISZ lapja. Arad. Kenderessy Attila 
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KELET-NYUGAT. Irodalmi-művészeti-közéleti hetilap. Nagyvárad. Fábián 
Imre 

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Kiadja az Unitárius Egyház. Kolozsvár. Ko-
vács Lajos 

KERESZTÉNY SZÓ. A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye he-
tilapja. Kolozsvár. Bajor Andor 

KIÁLTÓ SZÓ. A marosvásárhelyi református fiatalok lapja. Marosvásárhely.  
KISGAZDÁK LAPJA. A Romániai Magyar Kisgazdapárt heti fóruma. Csík-

szereda. K. Bíró János 
KORUNK. Kultúra-haza és nagyvilág. Kolozsvár. Kántor Lajos 
KÖZOKTATÁS. A romániai magyar pedagógusok lapja. Bukarest.  
LÁTÓ. Az Írószövetség havi szépirodalmi folyóirata. Marosvásárhely. Markó Béla 
LOVASFUTÁR. Kovászna megyei lovas szaklap. Sepsiszentgyörgy. 

Szalontai Sándor 
MADISZ-PILLANAT. A marosvásárhelyi MADISZ kiadványa. Marosvásár-

hely. (egyetlen szám) 
MAJOMSZIGET. A Bihar megyei MIDESZ lapja. Nagyvárad. Kinde An-

namária 
MÁRAMAROSSZIGETI NAPLÓ. Máramarossziget. Román János 
MATEMATIKAI LAPOK. Ifjúsági folyóirat. Kolozsvár. Kolumbán József 
MUSTÁRMAG. A romániai magyar baptista fiatalok lapja. Kolozsvár. 

Borzási István 
MŰVELŐDÉS. Közművelődési folyóirat. Bukarest. Mezei József 
NAPSUGÁR. Kolozsvár. Farkas János 
NÉPÚJSÁG. Maros megyei napilap. Marosvásárhely. Makkai János 
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kolozsvár. 
ÖTÖDIK KERÉK. Székelyföldi független szatirikus lap. Sepsiszentgyörgy. 
PILLANAT. A marosvásárhelyi MADISZ hetilapja. Marosvásárhely. Ábrám 

Zoltán 
PÓTKERÉK. Az Ötödik Kerék melléklete. Sepsiszentgyörgy. (egyetlen szám) 
PUNTEA. Foaie informativă a Uniunii Maghiarilor Democraţi. Kolozsvár. 
RÁZÓS. Az Áttekintő melléklete. Csíkszereda. Brassói M. Pál 
REFORMÁTUS SZEMLE. A Romániai Református és Zsinat-prezsbiteri 

Evangélikus Egyház lapja. Kolozsvár. Gálffy Zoltán 
RMDSZ ÉRTESÍTŐ. A Csíkszeredai Intéző Bizottság kiadványa. Csíkszereda. 
ROMÁN SAJTÓFIGYELŐ. Az RMDSZ sajtótájékoztatója. Kolozsvár. 

Dávid Gyula 
ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ. Országos demokratikus napilap. Bukarest. 

Gyarmath János 
SZABADSÁG. Független székelyudvarhelyi lap. Székelyudvarhely. Katona Ádám 
SZABADSÁG. A demokratikus közvélemény napilapja. Kolozsvár. Tibori 

Szabó Zoltán. 
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SZALONTAI LAPOK. Nagyszalonta demokratikus lapja. Szalonta. 
Dánielisz Endre 

SZAMOSHÁT. Szépirodalmi-művelődési folyóirat. Szatmár. Gál Elemér 
SZAMOSMENTE. Dési demokratikus lap. Dés. 
SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG. Demokratikus napilap. Szatmár. Veress István 
SZÉKELYSÉG. A Székelyföldet és népét ismertető lap. Székelyudvarhely. 

Hermann Gusztáv Mihály 
SZÉKELY ÚJSÁG. Független demokrata lap. Székelyudvarhely. 
SZÉKELY ÚTKERESŐ. Székelyudvarhely. Beke Sándor 
SZEMPONT. Kulturális folyóirat. Kolozsvár. Jakabffy Tamás 
SZIF-HANG. A Székely Ifjak Fórumának kiadványa. Székelykeresztúr. 
SZIGET. Irodalmi újság. Máramarossziget. Csiszár László 
SZILÁGYSÁGI SZÓ. Demokratikus hetilap. Zilah.  
SZIVÁRVÁNY. A Napsugár melléklapja. Kolozsvár. Farkas János 
SZERETET. A romániai magyar baptisták lapja. Nagyvárad. Vékás Zoltán 
SZÓLABDA. Az Új Sport rejtvénylapja. Csíkszereda. Botos László 
TÁBORTŰZ. A Romániai Magyar Cserkészszövetség lapja. Csíkszereda. 

Beder Tibor 
TEMESVÁRI ÚJ SZÓ. Bánsági demokratikus napilap. Temesvár. Graur János 
TENTAMEN. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum folyóirata. Maros-

vásárhely. Béres Károly 
TIK-TAK. Az EURÓPAI IDŐ gyermeklapja. Sepsiszentgyörgy. Mészely József 
TROMF. Szatirikus hetilap. Csíkszereda. D. Kiss János 
UDVARHELYI HÍRADÓ. Székelyudvarhely. Porsche László 
UDVARHELYI SPORTHÉT. Székelyudvarhely. Szász György 
ÚJ SPORT. Független romániai magyar sportnapilap. Csíkszereda. Péter 

László 
UNITÁRIUS KÖZLÖNY. Kolozsvár. Dr. Szabó Árpád 
UTUNK. Szépirodalmi hetilap. Kolozsvár. Szilágyi István 
ÜDVÜZENET. A bánsági magyar (baptista) missziói kerület lapja. Arad. 

Kiss László 
ÜZENET. Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja. Kolozs-

vár. Molnár János 
VÁLASZÚTON. A Demokrata Magyar Ifjak Szövetségének kiadványa. 

Csíkszereda 
VALÓSÁG. A romániai magyar dolgozók hetilapja. Bukarest. Bogdán Tibor 
VÉTÓ. A temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet lapja. Temesvár. Borbély Zsolt 

Attila 
(…) E novemberben véglegesített sorrendben azon — december 22-e előtt is 

megjelenő — lapok címei is szerepelnek, amelyeknek a fordulat után és újjászületésük 
előtt még megjelent legalább egy száma, illetve olyanoké is, melyek már megszűntek. 

Korunk, 1990. 12. szám 
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A kolozsvári Szabadság 1995. január 19-i számában 
Kozma Dezső az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó első könyveit recenzálja, 

köztük a Székely Útkereső első antológiáját
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Bölöni Domokos: Papírrobbanás 
 

 Az 1989. decemberi fordulat eufóriája csak a notórius szkeptikusokat vagy a 
nagyon-nagyon tisztán látó személyiségeket nem ragadta magával. Érthető mó-
don, a zsarnokságtól szabadult tömeg szomjazta a cenzúrátlan igazságot, szólni 
kellett a szabadságról, a jövőről — gombamód szaporodtak tehát el a lapok, új-
ságok. A magyar nyelvű kiadványok száma is megnőtt, soha ennyit nem olvastak 
az emberek, mint éppen ezekben a napokban, hetekben, hónapokban. Olyan la-
pok 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 
megújulva, szabadon szólhattak megnövekedett olvasótáborukhoz. (…) 

A botcsinálta szemléző, aki nem tagadja a statisztika fontosságát, de amúgy 
nem rajong érette, mert még nagyon is eleven a tudatában az, hogy „vannak ha-
zugságok és vannak statisztikák”, többször is megpróbálkozik hozzáférkőzni eh-
hez a „forró kásához”, ehhez a nagy tömegű laphalomhoz (némi rosszmájúság-
gal: ballaszthoz), és mindannyiszor kudarcot vall, semmiképp sem tudja vala-
mennyire is elfogadhatóan, pontosan, szépen „fölmérni” a decembertől de-
cemberig tartó időszak lapkavalkádját, ezért mindaz, ami itt következik, csupán 
jelzések sorjázása arról, ami most éppen van. Induljunk el így: nézzük, mi lett az 
addig is meglévő, agyoncenzúrázott, de azért rendszeresen megjelenő lapjainkkal. 
(…) Mi van a fővárosban? Ott az Előre Romániai Magyar Szó címmel ismét 
fölveszi hajdani szép nevét, s mert országos ölelésű napilap, egy csapásra a leg-
fontosabb, legolvasottabb, legkeresettebb — egyben a leginkább szabotált — 
mindennapi olvasnivalónkká vált. Példányszáma legjobb periódusában a százezer 
körül mozog. Fölvállalja a magyarság legégetőbb kérdéseit, országos tudósítói 
hálózata révén el lehet mondani róla, hogy ugyanazt a nélkülözhetetlen szerepet 
tölti be életünkben, mint a románság nagyobb részét kitevő olvasótábornak a 
România Liberă. (…) A többi fővárosi lap is nagyjából a helyén maradt, vagyis a 
Munkáséletből Valóság néven vált az előzőhöz hozzá sem hasonlítható (mert 
amaz nem méltó az összehasonlításra), keresett és gyakran hiányolt hetilap, épp 
szókimondása és nyíltsága miatt. Valahogy úgy áll a dolog (a többi lapokra is ér-
vényes), hogy a hazai magyar sajtóból eltűntek a kompromittált nevek — a leg-
inkább kompromittáltak (…) —, akik pedig azelőtt is írtak ezt-azt, amazt az 
ottmaradottak közül, egyszerre megmutatták, mire lettek volna képesek, ha en-
gedik őket annak idején. (…) Érthető hát, hogy etika ide, etika oda, vannak oly 
harcos tollú publicistáink, akik azelőtt bizony nem mentek a szomszédba két-
három rímecskéért, ha a diktátort kellett dicsőíteni; ezek manapság a neofiták 
túlbuzgalmával vetik rá magukat a „mondanivalóra” s — lóra! (…) 

Az Ifjúmunkás Fiatal Fórumként új címéhez méltóan vált a fiatalok szóki-
mondó hetilapjává… (…) A főváros többi magyar lapja bizony nehézségekkel 
küzd, vagy máris nagy bajban van. Nehézkes a Jóbarátból Cimbora címmel a Be-
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nedek Elek-i hagyományt ismét felvállaló, havonta megjelenő gyermeklap sorsa. 
Nem tudni, mivé lesz a Falvak Népe, holott nagyon jó, a cím tartalmát valóban 
fedő újság! És csaknem láthatatlan a Művelődés, mely ’85-ös megszűnte után 
szerencsésen újraindult (volna), ám szubvenció, előfizetők és papír hiányában Is-
ten a megmondhatója, feltámadása valós-e. Ugyanilyen gondok emésztik (fel) A 
Hét tartalmában gazdag, mondanivalójában korszerű, újult folyamát. Az erdélyi 
magyar szellemiség fellegvára, Kolozsvár adja a hazai magyarság lapjainak legja-
vát, kezdve a Szabadság című napilappal, mely teret ad az Erdélyi Hírmondó-
nak, az RMDSZ mellékletének. (…) Az Echinox magyar oldala(i) szintén meg-
maradt(ak) a román és német oldalak mellett. Az Utunk Helikon címmel és 
megnövekedett terjedelemben továbbra is nélkülözhetetlen irodalmi hetilapunk. 
A Dolgozó Nő most Családi Tükörként töltheti be sokkal hatékonyabban azt a 
szerepet, melyet azelőtt is játszani akart: a nők jó képeslapjának lenni. (Megjele-
nési nehézségei szintén ismertek.) A Korunk is maradéktalanul felvállalhatta 
végre mindazokat a tudományos feladatokat, amelyek jegyében annyi éven át 
küzdöttek külső és belső uraikkal igazi szerkesztői. Kolozsváron szerkesztik a 
három magyar egyház lapjait, a katolikus Keresztény Szót, a református Üzene-
tet (mely Vásárhelyen indult), és az Unitárius Közlönyt. Itt lát napvilágot az 
Írószövetség fiatalok szerkesztette fóruma, a Jelenlét. (…) 

Nagyot dobbantottak a székely városok. Itt kényszerült lappangásra a legtöbb 
rejtett energia, ezek a városok, s ez a vidék — a Székelyföld — volt mindig is Er-
dély magyar szellemiségének az éltető forrása. Hagyományainak felújításával 
most ezek az egyszerre felszabadult energiák helyben tudnak érvényesülni, vagy 
legalábbis megpróbálkoznak vele, s nem véletlen, hogy éppen az iskoláiról híres 
három város, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Csíkszereda hármas csillag-
zata a legfénylőbb e tájak szellemiségének egén. Sepsiszentgyörgyön a Három-
szék című napilap mellett, mely csakúgy, mint a kolozsvári Szabadság, kitű-
nően szerkesztett, jól tájékozott, és profi módon írott, érdekes fóruma a megyé-
nek, itt jelenik meg a Csángó Újság két nyelven, a magyarul már nem tudó 
csángó derékhadnak és a fiataloknak románul is egyazon laptestben. Szentgyörgy 
mellett már Kovásznának is van (egyházi) lapja, az Ige, és Kézdivásárhely is la-
pot ad ki, Székely Újság címmel, sőt ennek még vicclapra is telik (Ötödik ke-
rék). Kimagasló teljesítmény a sepsiszentgyörgyi fiatal nemzedék felelősen politi-
záló csoportja által szerkesztett, s címéhez mindenben méltó Európai Idő (füg-
getlen emberjogi-kisebbségvédelmi és kritikai hetilap), melynek bevallott célja: 
életerős fórumot teremteni itt, Európa legeurópátlanabb szögletében — egye-
temes és sajátos emberi értékek képviseletére. (…) Arra is tellett szerkesztőinek 
és kiadójának erejéből, hogy Tik-Tak címmel külön a gyermekeknek szóló mel-
lékletet is megjelentessen. (…) 

Székelyudvarhelyen elsőnek a Szabadság című, bátor hangú hetilap látott 
napvilágot, a diktátor bukását követően rögtön. Felelősen politizál, de hatósugara 
sokkal kisebb, mint sepsiszentgyörgyi társáé, megjelenése pedig rapszodikus. A 
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Hídfő sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem produkált semmi külön-
legesen figyelemre méltót, bár kulturális lapnak hirdette magát. A történészek, 
helytörténészek, történetírók, néprajzosok örülhetnek a múzeum Székelység 
című kiadványának, s velük együtt természetesen a székelység, a magyarság törté-
nelmétől, kultúrájának szabad tanulmányozásától megfosztott olvasók is. Ha-
sonló feladatkört látszik felvállalni a Székely Útkereső is, átszőve némileg nép-
rajzi és történelmi leírásokkal és szépirodalommal is. Műszaki folyóirat is megje-
lent Udvarhelyen, a Fókusz. (…) 

A nemzeti kisebbségek lapja kíván lenni az ugyancsak Udvarhelyen készülő 
Ablak című, kisformátumú folyóirat. (…) 

Udvarhelynek van minden-csütörtöki Híradója is. (…) 
Csíkszereda megmaradt Hargita megye székhelyének (bár Udvarhely önálló-

sodási óhaja nemcsak deklarációk szintjén nyilvánult meg, hanem bizonyos „te-
rületeken” konkrétan is megtörtént az önállósodás, a decentralizáció), így aztán a 
Hargita Népe, mint általában mindenütt a napilapok, nemhogy megszűnt vol-
na, vagy leszűkült volna a szférája, hanem megnőtt a szerepe, a példányszáma is, 
és állja a konkurrenciát, megmaradt a három tájegység, Gyergyó, Udvarhely és 
Csík legolvasottab lapjának. Mellette jelenik meg az RMDSZ újsága, a Csíki La-
pok, egyelőre hetilapként. (…) Egyébként itt jelenik meg a sokat bírált és átko-
zott Tromf is. (…) Ez a legolvasottabb hazai magyar lap, legalábbis Erdélyben. 
És van Kisgazdák Lapja és van Új Sport is Szeredában. 

Nagyváradon írják a Bihari Naplót, mely terjedelemben, technika és koncep-
ció tekintetében egyaránt a „legnyugatibb” hazai magyar napilapunk. De itt alapí-
tották meg a romániai magyarság második irodalmi-művészeti-közéleti hetilapját, 
a Kelet-Nyugat címűt is. (…) Nagyvárad a „hazája” a Fakutya című, kiváló 
műszaki kivitelezésű vicclapnak is. (…) Brassó hetilapjának nem kellett nevet 
változtatnia, nem a szocializmus volt a keresztapja a Brassói Lapoknak. (…) 
Temesvár (…) Új Szó című napilapja mellett jelenik meg a fiatalság Vétója. (…) 
S itt jelenik meg az Ezredvég, a temesvári, bánsági magyar írócsoport irodalmi 
folyóirata. (…) 

Nagybányán nyomtatják az ottani Bányavidéki Új Szó mellett az Erdélyi 
Féniks című kiadványt; (…) aztán ott vannak a szatmáriak, a Friss Újság, az Er-
délyi Futár, a Szamoshát című kiadványokkal, a szilágyságiak a Szilágysági 
Szóval, a dévaiak a Corvin magazinnal (…), Torda az Aranyosvidékkel, 
Bánffyhunyad a Kalotaszeggel, nem lehet mind felsorakoztatni itt, hiszen még 
olyan — falusi! — kiadvány is létezik, és nem is akármilyen színvonalon, mint a 
korondi Firtos művelődési egyleté, a Hazanéző, és a homoródalmási Futár. (…) 

Marosvásárhelyen a Népújság című napilap lett a muszáj-Herkulese a ma-
gyarság érdekvédelmi harcának. (…) 
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A harmadik évfolyam 4. számának a címlapja
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Vásárhelynek sokkal több lapja, kiadványa lehetett volna, mint amennyi van. Az 
RMDSZ lapja a Népújság mellékleteként kénytelen megjelenni, s ez is kérészéletűnek 
ígérkezik: az Itthon papírhiány miatt bizonytalanul, rendszertelenül jelenik meg. (…) 
Változatlanul érdekes és értékes viszont az Új Életből Erdélyi Figyelővé vált 

kétheti képeslap, mely a nyár folyamán szintén nagyon nehezen jelenhetett meg, 
nagy késéssel, s nehezen fogja „utolérni önmagát”. 

A Látó — az Igaz Szó jogutódja — Batsányi János híres versének címéből ihlető-
dött, s „vigyázó szemét” a valós szépirodalmi értékeken kívánja tartani. (…) 

Látó, 1990. 12. szám 
 

Cseke Gábor: Sajtóláz? 
 

Panaszkodtunk már, talán fölösen is, e hasábokon, mily nehéz manapság a 
sajtót csinálni; arról már kevésbé, hogy milyen nehéz rendszeresen olvasni! Ha 
ugyanis, egyszerű polgárként lehorgonyoznék néhány nekem tetsző lap beszer-
zése és napi-heti áttanulmányozása mellett, jelen körülmények között óhatatlanul 
hézagos maradna tájékozottságom. 

Nekünk, újságíróknak, a demokráciával elburjánzó sajtó nem csupán szakmai 
dzsungel, hanem lételemünk is. Ahhoz, hogy tájékozott tollforgatók lehessünk, 
föltétlenül napirenden kell lennünk a hazai magyar lapok tartalmával, közleményei-
vel. Beszerzésüket megkönnyítik a szerkesztőségek közötti lapcserék, s így több-
kevesebb rendszerességgel az RMSZ birtokába jut a Valóságnak, Fiatal fórum-
nak, Falvak Népének, Erdélyi Figyelőnek, Helikonnak, Látónak, Kelet—
Nyugatnak, Tromfnak, Új Sportnak, Szabadságnak, Jelennek, Új Szónak, Bi-
hari Naplónak, Friss Újságnak, Bányavidéki Új Szónak, Szilágysági Szónak, 
Népújságnak, Hargita Népének, Háromszéknek, Székely Újságnak, Bras-
sói Lapoknak, Erdélyi Féniksnek, Szamoshátnak, Majomszigetnek, Jelen-
létnek, Székely Útkeresőnek, Fakutyának, Corvin Magazinnak, Családi Tü-
körnek, Cimborának, Európai Időnek, Hazanézőnek, Napsugárnak, Szivár-
ványnak, A Hétnek, Keresztény Szónak, Kalotaszegnek, Harangszónak és 
még annyi mindennek… (…) 

S ha pedig még azt is hozzávesszük, hogy a felsoroltak 30-40 lejig terjedő ár-
ban mozognak, akkor nagyjából fogalmuk lehet, milyen költségekkel jár manap-
ság felületesen tájékozott újságírónak lenni, hiszen legalább a címeket el kell ol-
vasni, mert minden szakmai megoldás, újdonság, tapasztalat hírforrás is egyben, 
mely olyan mákony, ami kábítószerként rabul ejti az embert. 

És akkor még mindig gond, hogy a beszerzés és az olvasás mellett mikor dol-
gozunk, írunk és szerkesztünk, mikor eszünk, mikor művelődünk, mikor foglal-
kozunk magánügyeinkkel, mikor utazunk ki vidékre, mikor szervezünk, mikor 
levelezünk, mikor esünk kétségbe és mikor reménykedünk, mikor pihenünk? 
Egyáltalán — mikor élünk? 

Romániai Magyar Szó, 1991. január 19-20. 
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Kelemen Katalin: 
Hargita megye magyar nyelvű időszaki kiadványai 

(1989. december 23. — 1991. január 1.) 
 

Csíkszereda 
 

1. ÁTMENETEK. Szerkeszti: A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai 
Munkacsoport. Megjelent: 1990. 

2. ÁTTEKINTŐ. Független magyar tallózó. Megjelent: 1990. július 10. Mel-
lékletei: Rázós; Bűntény. 

3. CSÍKI LAPOK. Közéleti hetilap. Megjelent: 1990. aug. 10. 
4. HARGITA NÉPE. Független napilap. Megjelent: 1989. dec. 23. 
5. KISGAZDÁK LAPJA. A Romániai Magyar Kisgazdapárt heti fóruma. 

Megjelent: 1990. április. Megszűnt. 
6. KISTESTVÉR. Kiadja a csíksomlyói Római Katolikus Plébánia. Megje-

lent: 1990. 
7. KLIPP. Mozaik magazin. Megjelent: 1990. december. 
8. RMDSZ ÉRTESÍTŐ. Az RMDSZ csíkszéki szervezetének hetilapja. 

Megjelent: 1990. március. Megszűnt: 1990. aug. 
9. TROMF. Szatirikus hetilap. Megjelent: 1990. január. 
10. ÚJ SPORT. Független romániai országos magyar sport napilap. Megje-

lent: 1990. 
11. ÚTRAVALÓ. Füzetek. Negyedévenként jelenik meg. Megjelent: 1990. 

június. 
 

Székelyudvarhely 
 

12. ABLAK. Nemzeti kisebbségek magyar nyelvű lapja. Megjelent: 1990. 
13. FÓKUSZ. Székelyudvarhelyi műszaki lap. Megjelent: 1990 aug. 
14. HÍDFŐ. Székelyudvarhelyi művelődési és közéleti lap. Megjelent: 1990. 

január. Megszűnt. 
15. KATOLIKUS SIONUNK. A székelyudvarhelyi Római Katolikus Plébá-

nia Heti Tudósítója. Megjelent: 1990. 
16. SZABADSÁG. Az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének hetilapja. 

Megjelent: 1989 dec. Megszűnt: 1990. 
17. SZÉKELYSÉG. A Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. A 

Haáz Rezső Kulturális Egyesület kiadványa. Megjelent: 1990. július. 
18. SZÉKELY ÚTKERESŐ. Közéleti-művelődési-irodalmi havilap. Megje-

lent: 1990. április. 
19. UDVARHELYI HÍRADÓ. Információs hetilap. Megjelent: 1990. 
20. UDVARHELYI SPORTHÉT. Megjelent: 1990. május. Megszűnt: 

1990. 
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Gyergyó 
 

21. GYERGYÓ. Társadalmi-művelődési lap. Megjelent: 1990. szept. 
 

Korond 
 

22. HAZANÉZŐ. A Korondi Firtos Művelődési Egylet kiadványa. Megje-
lent: 1990. aug. 

Székely Útkereső, 1991. 3. szám 
 

Komoróczy György: Élt huszonnégy évet 
 

Író-olvasó találkozó előtt a minap Székely Útkeresővel ajándékozott meg a 
bánatos édesanya. A rangos lapban rangos szerző és képzőművész villantja fel a 
korán elhunyt költő pályafutását. Tudtam róla, hogy tehetséges volt, ismertem 
néhány versét, azt viszont csak most tudtam meg, hogy Nagy László legköze-
lebbi barátai közé tartozott, és verseit nemcsak az erdélyi lapok közölték, hanem 
az Élet és Irodalom és a Kortárs is… 

Udvarhelyi Híradó, 1991. 16. szám 
 

Barabás István: Lapszemle 
 

A Székely Útkereső 8-9-es számában Udvari Gábor, a budapesti Felsőfokú 
Újságíró Szaktanfolyam vezetője nyilatkozza: „Mivel az újságírók jelentősen be-
folyásolják a közhangulatot, ne feledkezzenek meg arról, hogy jó és kellemes hí-
rek is legyenek a lapban. Ne felejtsétek el, hogy nemcsak negatívum lehet szenzá-
ció.” 

A Hét, 1991. április 25. 
 

Pintér D. István: 
Székelyudvarhely sajtó-tavasza 

 

A nyolcvanas éveket búcsúztató kommunista happeninget mi is komolyan 
vettük — lelkesedésben nem volt hiány és a növekvő buzgóságból újságok, fo-
lyóiratok is fakadtak. (…) 

Néhány vállalkozó kedvű fiatalnak köszönhetően ’90 tavaszán létrejött az 
Infopress nyomdaipari kisvállalkozás. Ez az új körülmény lehetővé tette más, 
terjedelmesebb helyi kiadványok megjelenését is. Ennek a sorozatnak az úttörője 
a Beke Sándor főszerkesztésében megjelenő Székely Útkereső. A havonta megje-
lenő új folyóirat neve teljes mértékben tükrözi annak céljait. A „Székely sors” 
szőrszálhasogatásával, történelemben, múltban, hagyományban gyökerező tar-
talmával akár hasznos kiadványnak is mondható (…). 

Fiatal Fórum, 1991. 25. szám 
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Bogdán László a sepsiszentgyörgyi Háromszék 
1995. március 11-i számában ismerteti a Székely Útkeresőt 

és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó első köteteit 
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Székely Útkereső 
 

Új, összevont száma jelent meg a székelyudvarhelyi Székely Útkereső irodalmi 
és művelődési folyóiratnak, melyet a csíkszeredai Orion vállalkozás (…) terjeszt. 
Kapható megyénk valamennyi könyvesboltjában. 

Hargita Népe, 1991. július 4. 
 

Székely Útkereső 
 

Megjelent a Székely Útkereső című irodalmi és művelődési folyóirat idei 1-2. 
összevont száma. A Székelyudvarhelyen szerkesztett lap írásai — tanulmányok, 
széppróza és versek — önismeretünket gyarapítják. 

Családi Tükör, 1991. 9. szám 
 

Barabás István: Lapszemle 
 

A Székely Útkereső (Székelyudvarhely) legújabb, 1-2-es számának tartalmá-
ból: Benkő András zenetörténete, Szent István király és a koronázási palást, Ho-
gyan gyűjtsünk folklórt, A csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. Csomortáni 
Magdolna bemutatja Kántor László Túlélő képek című kötetét, a szám költője 
Beke Sándor. 

A Hét, 1991. július 18. 
 
 

Megjelent a Székely Útkereső 3. száma 
 

A napokban látott napvilágot a Székely Útkereső 3. száma. A tartalomból: Ba-
logh Edgár: Erdélyi Levél Párizsba; Vofkori György: Székely gőzős — 
Héjjasfalva—Székelyudvarhely 1888; Ferenczi István: Gondolatok a székelyek 
korai történetéről; Benkő András: Zenetörténetünk (1. őstörténet); Csomortáni 
Magdolna: Az élőszó dicsérete; Nagy Olga: Gyilkosok; Róth András Lajos: 
Nemzetiségünk jövőjéről akar szólni a következő hónapok és évek Korunkja 
(Beszélgetés Kántor Lajossal, a Korunk főszerkesztőjével); Gyárfás Endre: 
Hosszú útnak pora; Nagy Olga: Mit tanulhattok a mesétől? Hajdu Gábor: Hit; 
Ferenczi Géza: Elmefuttatás a magyar rovásírásról; Reményik Sándor, Lendvay 
Éva, Cseh Károly versei. 

Hargita Népe, 1991. szeptember 14. 
 

Barabás István: Röviden 
 

Az udvarhelyi Székely Útkereső legújabb számából: Balogh Edgár levele Pá-
rizsba, Vofkori György A Héjjasfalva—Székelyudvarhely vasútvonal 103 éve, 
Ferenczi István A székelyek korai története, Csomortáni Magdolna bemutatja 
Nagy Olga Budapesten megjelent Világgá futó szavak című néprajzi kötetét, 
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Lendvay Éva, Cseh Károly és Beke Sándor versei, Ferenczi Géza a magyar ro-
vásírásról. 

A Hét, 1991. szeptember 19. 
 

Barabás István: Röviden 
 

A Székely Útkereső (Székelyudvarhely) kiadványainak sorozatában megjelent 
Vass László Levente hátrahagyott verseinek gyűjteménye Szőcs Géza előszavával. 

A Hét, 1991. szeptember 26. 
 

Takács Éva: Egyedül az éjszakában 
 

A Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat új kiadvánnyal jelentke-
zik az olvasóközönség előtt: a fiatalon elhunyt Vass László Levente hátrahagyott 
verseit adják ki. (…) 

A kötet előszavában Szőcs Géza így emlékezik költőtársára: „Vass László Le-
ventét nem nagyon ismerték a lapoknál, nem járt a szerkesztők nyakára, a közlés 
nemigen érdekelte. Nem, ez nem pont így igaz: örült, ha megjelent egy-egy írása, 
de nem tett sokat azért, hogy közöljék; esetlegesen többnyire barátai révén vagy 
véletlenül kerültek a versei a szerkesztőségekbe, sok el is kallódott közülük (…) 
Leventében minden gátlás nélkül lobogott a képzelőerő: valahányszor hosszabb 
távollét után találkoztunk, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy újabb fantasztikus 
variánst dolgoztunk ki a jövőre…” 

Hargita Népe, 1991. szeptember 28. 
 

Pálvölgyi Endre: Holmi 
 

A Székely Útkereső 1990-ben indult közéleti-művelődési-irodalmi havilap. 
Most a 8-9. számánál tart. Főszerkesztője Beke Sándor, aki munkatársaival 
Székelyudvarhelyen (4150, postafiók 40.) szerkeszti a lapot. Az „útkeresés”, ami-
re, mint legfontosabb célkitűzésre a lap címében is utal, Kardalus János szép 
megfogalmazása szerint „nem az egykori vándortarisznyás székely” útkeresését 
jelenti, „aki már a század elején megjárta Amerikát, sem azokét az utódokét, akik 
a szögesdróton át, napjainkban pedig a felemelt sorompók alatt sétálnak át egyik 
országból a másikba. Azokról a székelyekről lehet csak szó, akik itthon a szülő-
földjükön higgadtan, határozottan együtt keresik az utat, a megmaradás útjait”. A 
lapban korántsem csupán szép versek és novellák (ezek egy része a magyar iroda-
lom klasszikusaitól való, a periodikum mintegy közvetíti a székelységnek József 
Attilát, Babits Mihályt, és persze az erdélyi magyar költők és írók színe-javát), 
hanem komoly esszék, történelmi tanulmányok, a székelység múltját boncoló, 
tudományosan-szakszerűen hiteles, ám oldott fogalmazású, széles körben érthe-
tő írások sokasága is. Egy szám ára 24 forint. 

Könyvtáros, 1991. 10. szám 



Székely Útkereső. Irodalmi és művelődési folyóirat. IV. 61 
 

Megjelent a Székely Útkereső 4. száma 
 

Napvilágot látott a Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat 4. száma. A 
tartalomból: Visszaemlékezések egy sötétebb korra; Ferenczi István: Gondolatok a 
székelyek korai történetéről (II); Balázsi Dénes: Merre tart a Kriza János Néprajzi 
Társaság?; Kozma Mária: Mikó Imre születésének 80 éves évfordulójára emléke-
zünk, valamint Párbeszédek; Mikó Imre: Egy öregúr baktat; Tankó Gyula: 
Gyimesiek a pünkösdi búcsún; Lőrincz József: Nagy Imre „fölzengő” fekete-
fehérje; Vofkori György: A petróleumlámpától a villanyégőig Székelyudvarhelyen; 
Ferenczi Géza: Elmefuttatás a magyar rovásírásról; Beke Sándor versei. 

Hargita Népe, 1991. november 28. 
 

Barabás István: Röviden 
 

A Székely Útkereső (Székelyudvarhely) legújabb 4-es számában olvashatjuk: A 
székelyek korai története, A Kriza János Néprajzi Társaság eddigi tevékenysége, 
Mikó Imre születésének 80. évfordulójára, Gyimesiek pünkösdi búcsújárásai, 
Károlyi Gáspár emlékezete, Kozma Mária írói világa, Nagy Imre metszetei, A 
közvilágítás története Székelyudvarhelyen, Benkő András egyházi zenetörténete, 
Nagy Olga a magyar mesevilágról, A rovásírás erdélyi emlékei. A szám költői: 
Beke Sándor, Cselényi Béla és Ráduly János. 

A Hét, 1991. december 5. 
 

Róth András Lajos: 
A székelyföldi kultúra szolgálatában 

 

(Beszélgetés Ferenczy Ferenc úrral, 
Székelyudvarhely polgármesterével — részlet) 

 

— Itt van például megyénk talán egyik „legéletképesebb” irodalmi-művelő-
dési folyóirata, a Székely Útkereső, mely kialakult profiljával és rangos erdélyi, ma-
gyarországi, kárpátaljai, csehszlovákiai munkatársi gárdájával külön színt képvisel 
a ’89-es decemberi változások utáni romániai magyar sajtóban. A 
székelyudvarhelyi Erdélyi Gondolat Kiadó kiadványa a közeljövőben milyen tá-
mogatásban részesülhet a városi közigazgatási szervek részéről? 

— Valóban külön színt képvisel a Székely Útkereső. Sokoldalú múltba tekin-
tésével, jelen-ábrázolásával szinte akaratlanul sugallja belénk az erőt a jövő küz-
delméhez. A Polgármesteri Hivatal a jelenben is, de a jövőben is közvetítő szere-
pet vállal a folyóirat pénzügyi gondjainak enyhítésén, úgy a nagyvállalatok, mint a 
kisvállalkozók felé. Tárgyalásokat folytatunk a székelyudvarhelyi nyomda önálló-
sítása, valamint korszerűsítése terén, amellyel, érzésem szerint nagyban hozzá tu-
dunk járulni az Erdélyi Gondolat Kiadó célkitűzéseinek megvalósításához. 

Székely Útkereső, 1991/5-6. 
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A harmadik évfolyam 5-6. számának a címlapja
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Megjelent a Székely Útkereső 5-6. száma 
 

Jobb későn, mint soha — tartja a közmondás. Nos, ez így igaz, mert ha késve 
is, de napvilágot látott az Erdélyi Gondolat Kiadó Kft. irodalmi és művelődési 
folyóiratának, a Székely Útkeresőnek 5-6. száma. A Székelyudvarhelyen nyomta-
tott folyóirat könyvesboltokban kapható, belföldi megrendeléseket a csíkszeredai 
Alutus Kft. fogad el. 

Hargita Népe, 1992. március 19. 
 

Barabás István: 
Lapszemle — madártávlatból 

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Megtisztelő ajánlatát, miszerint dokumentum jellegű lapszemlét készítsek a 

romániai magyar sajtó helyzetéről az 1989. decemberi fordulatot követő két év-
ben, igen szerencsés ötletnek tartom, hiszen egy ilyen szintézis hézagpótló lenne 
az egész magyar művelődéstörténet számára. Igen ám, de amennyire szerencsés a 
szerkesztői ötlet, épp annyira — kivihetetlen (…). 

Megkísérelem fölvázolni az akadályokat. 
Az 1989. december 22. utáni hetekben országszerte olyan végeláthatatlan so-

rok kígyóztak az újságárusok előtt, mint manapság a tejnél, az olcsó cigarettánál 
vagy a közjegyzőnél. (…) 

Hirtelen mindenki politizálni kezdett (…). A központi napilapok példány-
száma meghaladta a bűvös milliót. További lökést adott a nagy sajtóláznak az új 
jogszabály: bárki (akinek hozzá pénze van) indíthat be új lapot, így városok és 
falvak, ilyen-olyan felekezetek, jótékonysági egyletek, sportklubok, a szó szoros 
értelmében naponta dobtak piacra új olvasnivalót, a címek száma csakhamar 
meghaladta az ezret. 

Keringő mendemondákból az is kiderült, hogy ha jól megy a vállalkozás, akár 
meg is lehet gazdagodni, így az ország hamarosan megtelt kisebb-nagyobb 
sajtómágnásjelöltekkel. 

Az 1990. májusi választások után az össznépi felbuzdulásra elkerülhetetlenül 
következett be a kijózanodás, esetünkben először a példányszám fokozatos 
csökkenése, majd címek megszűnése, ami több okkal is magyarázható: 

1. Kifogytak a szenzációszámba menő témák (…). 
2. A papír, nyomda és terjesztés árának rohamos növekedése (…). 
3. Az olvasóközönség anyagi nyomora (…). 
E három körülmény folytán indult el a máig tartó jelenség: több lap szűnik 

meg, mint amennyi születik. Feltűnt olyan lap is, amely egyetlen számot ért meg, 
mások két-három szám után mondtak búcsút nem létező olvasóiknak. 

Ezen az országos körképen belül ugyanilyen kórképet mutat a magyar kisebb-
ség sajtója is. Egyre-másra indultak be a lapok olyan, 45 éven át szűz területeken 
is, mint Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Szalonta, Dés, Torda, Zilah, Gyer-
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gyó, Déva és akkor már nem maradhatott ki a sorból Korond sem. A hagyomá-
nyos sajtóközpontokban — Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szatmár, 
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda — a régi, de átkeresztelkedett lapok mellé újak 
indultak be, ezek közül különösen hézagpótlóknak bizonyultak a különböző fe-
lekezeti kiadványok. 

A Hétben, két és fél éve minden számban napvilágot látó lapszemlében, igye-
keztem valamennyiről hírt adni, mert egy-egy új megjelenés örömünnep volt 
számomra és meggyőződésem, hogy az olvasóknak is. Ilyen öröm volt a Székely 
Útkereső I. évfolyam 1. száma is, amely rögtön indulásakor határozott, egyedülálló 
profillal, igényes programmal jelent meg, és emellett mind ez idáig hűségesen ki-
tart. 

A román sajtóval egyszerre bekövetkezett kifulladás után megkíséreltem nyo-
mon követni a megszűnéseket is, a szerkesztőség szétszóródása előtt feltérké-
pezni a lap történetére vonatkozó adatokat (szerkesztők, példányszám, olvasói 
visszhangok stb.). És ekkor kiderült a következő, számomra máig is megmagya-
rázhatatlan, furcsa jelenség: a szerkesztők nem akarnak nyilatkozni arról, hogy 
megszűntek és főleg, hogy miért szűntek meg lapként létezni. Mintha szé-
gyellnék, hogy vállalkozásukba belebuktak, még akkor is, ha ezért nem ők a hibá-
sak (lásd a fenti három okot). 

Ezek után sajnálattal közlöm: kérésének nem tudok eleget tenni, bármennyire 
érdekesnek és fontosnak tartom azt, mert a mai romániai magyar sajtó egy foly-
ton változó, áttekinthetelen, megfoghatatlan valóság. Erről jut eszembe a buka-
resti Valóság példája: megszűnt, de két hónap múlva újra porondra lépett Vál-
tozó Valóság címen. Nagyváradon is megjelent az Erdélyi Napló mint napilap, 
azután megszűnt, hogy pár hét múlva ismét feltűnjön mint heti hírlap. A Cim-
bora kétszer elbúcsúzott olvasóitól, de azért megjelenik, az Erdélyi Figyelő 
nem búcsúzott el, de nem jelenik meg. Déván az RMDSZ lapja eltűnik és egy-
szer csak felébredünk helyette egy magyar nyelvű magazinnal, benne Michael 
Jackson szerelmeivel. 

Ki tudja mindezt nyomon követni? 
Minden elismerésem az Önöké, hogy a Székely Útkereső ebben a dzsungel-

ben sem téveszt utat, sőt állja a sarat! 
Székely Útkereső, 1992. 1-2-3. szám 

 
Székely Útkereső (III. évfolyam, 1-2-3. szám) 

 

A székelyudvarhelyi irodalmi-művelődési folyóirat legújabb, összevont számá-
nak tartalmából: Barabás István: A romániai magyar sajtó néhány időszerű kér-
dése; Kelemen Katalin: Kőrösi Csoma Sándor emlékezete; Ferenczi István: 
Gondolatok a székelyek korai történetéről; Tankó Gyula: A gyimesi csángók 
származástudata; Balogh Edgár: Töprengés Vargyas sorsáról; Bakay Kornél: A 
magyar Szent Korona; Bertényi István: Erdély címere; Benkő András egyházi 
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zenetörténete; Kardalus János: Magyar oktatás Hargita megyében; Nagy Olga: A 
szabadító hős motívuma a magyar népmesében; Szőcs János: A moldvai csángó 
magyarokról; Reményik Sándor, Nagy Gáspár, Jancsik Pál, Beke Sándor, Ráduly 
János versei. 

Média, (Figyelő), 1992. ?, ?. 
 

Tófalvi Zoltán: 
Romániai magyar sajtó — összeomlás előtt? 

 

Az 1989. december 22-e óta eltelt rövid időszak elegendő volt ahhoz, hogy a 
szakadék szélére sodródjon a romániai 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 spóra-
szerűen szaporodó” sajtótermékekről. Sajnos, a tudósítások, alkalmi felmérések 
mögött jó adag önáltatás lapult: valójában nem mélységében, világosan átgondolt 
stratégiájában, hanem számszerűségében gyarapodott a romániai magyar sajtó! 
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 Csíksze-
redában összesen 27 lap jelenik meg! (…) 

A kiadványok „robbanásszerű” növekedését szívesen magyarázzuk a sajtószabad-
sággal, a demokratizálódási folyamat beindulásával, holott a jelenség kísértetiesen emlé-
keztet a trianoni békeszerződést követő időszak sajtóviharaira. (…) 

A romániai magyar sajtó mindmáig megoldatlan és legsúlyosabb gondja a lap-
terjesztés. (…) 

A szerkesztőségek féltékenyen lesték az egyes lapok példányszámainak hirte-
len megugrását, de egyetlen lépést sem tettek az országos, munkahelyet is bizto-
sító terjesztőhálózat létrehozására. (…) 

Többször és néha siránkozásnak beillő módon hangzik el: a romániai magyar 
sajtó ilyen nehéz és válságos helyzetben soha nem volt! Aztán a lapok mégis 
megjelennek, a kiadók, korábban vagy frissen alakult kft.-k döcögve, bukdá-
csolva — kimaradásokkal tarkítva! — a felszínen maradnak. (…) A romániai ma-
gyar sajtó helyzetét tükrözi a pillanatnyi „számvitel” is: mozgósítható tőke, állami 
segély nincs, a lapok nagy része egyik napról a másikra él. (…) 

1989 decembere után az összeomlás már jóval korábban, alig másfél év után bekö-
vetkezett. Ennek esett áldozatául a közkedvelt Kelet-Nyugat, a fiatalok körében nép-
szerű Jelenlét, a Hunyad Megyei Hírlap, a Sziget, ennek eredményeként lett a két-
hetente megjelenő Erdélyi Figyelőből egy bizonytalan, havonta és nagy-nagy késéssel 
megjelenő képes folyóirat. A Látó, a Helikon, A Hét példányszáma 2200, illetve 
3000 körül mozog, valójában igen szűk körű olvasóréteghez jut el. (…) 

A romániai magyar sajtó túlságosan a túlélésre rendezkedett be, holott a piac 
törvényei eleve annak a lapnak adnak esélyt a fennmaradásra,  amelyik  komolyan 
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A budapesti 1995-ös Júliusi Magyar Fórum című folyóirat méltatása 
a Székely Útkeresőről és az Erdélyi Gondolat Könyvkiadóról 
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veszi az „igehirdetés” felelősségét. A lapterjesztés anomáliái csupán a jéghegy 
csúcsát jelentik. Az elavult nyomdai felszerelések, a papírárak húszszoros növe-
kedése 1990 elejéhez képest, az újságíróképzés hiánya mind-mind komoly aka-
dályt jelentenek az ezredforduló, az integrálódó Európa igényeihez felzárkózó új-
ságírás, lapkiadás útjában. (…) 

Tény, hogy az egyfajta monopolhelyzetben lévő megyei lapok egy része is ké-
sőre váltott, példányszámuk szinte a felére csökkent. A kolozsvári Szabadság 
— a legfrissebb adatok szerint — mindössze 13000 példányban jelenik meg. Ez 
pedig túlságosan kevés ahhoz, hogy jövedelmező legyen. (…) 

Az eltelt évtizedek, évek egyik nagy sajtótörténeti változása: Kolozsvár végér-
vényesen megszűnt a hazai magyar sajtó központja lenni. A vidéki központok — 
elsősorban Sepsiszentgyörgy és Nagyvárad! — előnyét már nagyon nehezen le-
het behozni. Igazi reveláció: két olyan megyében jelent meg magyar nyelvű lap 
— Hunyad és Szilágy megyéről van szó! —, ahol 45 éven át még a magyar betűt 
is száműzték a nyomdából. (…) 

A hazai sajtó nagy része súlyos technikai nehézségekkel, elavult nyomda- és 
szedőgépekkel próbálja egyik napról a másikra fenntartani magát. A marosvásár-
helyi nyomda például zömmel 1905-ből, az Osztrák—Magyar Monarchia idejé-
ből származó gépekkel dolgozik! Szerkesztőségek egy része ugyan kapott fény-
másolót, szövegszerkesztő berendezést — összesen negyven darabot! —, ezek 
egy részéről néhány nap múlva kiderült, hogy használhatatlanok, mert vagy el-
avultak, vagy állandó működtetésükhöz nem lehet megfelelő cserealkatrészt ta-
lálni. (…) 

A romániai magyar sajtó másik gondja az aránytalanul megnövekedett nyom-
daköltségek kiegyenlítése. A lapok is megkésve közölnek pontos információkat a 
papír-, a nyomdaköltségek áráról, így a tájékozatlan olvasóban az a hamis tudat 
alakul ki, hogy a szerkesztőségek ugyan beszélnek a papír árának növekedéséről, 
valójában önkényesen emelik a lapszámok árát. (…) 

Súlyos koloncként nehezedik az előbb felsoroltakra a honoráriumrendszer öt-
venes évekbeli állapota. A költségek növekedése, az anyagi helyzet romlása miatt 
a legtöbb romániai magyar lap képtelen külső munkatársait fizetni. (…) 

Immár közel három esztendeje a romániai magyar sajtó egyik legnagyobb 
gondja, hogy a szerkesztőségek, újságírók igen jelentős része nem érzi — helyen-
ként nem is érti! — a sajtó vállalkozásként való értelmezésének szükségességét. 
Ebben rejlik egyik dichotómiája is: miközben egyre többet publikál a piacgazda-
ság szükségességéről, önmaga képtelen a piac törvényeihez való alkalmazko-
dásra. Mindez rövidebb-hosszabb távon belül a sajtó egy részének gazdasági ösz-
szeomlásához vezethet. 

A médiák sorsával, alakulásával foglalkozó bármely kutató számára nyilván-
való, hogy az ún. „sajtóféltés”, „sajtómentés” eddigi útjai járhatatlanok. A meg-
szűnő lapok helyett újabbak lesznek, amelyek sikerrel oldják meg a papírellátás, 
lapterjesztés ma még áthidalhatatlannak tűnő gondjait, s amelyek arra töreksze-
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nek, hogy nyomdai csúcstechnológiával állítsák elő kiadványaikat. Nem is lesz 
más választásuk, mert ellenkező esetben a konkurrencia a csőd szélére juttatja 
őket. 

Pillanatnyilag az adományok, alapítványi eloszlások körül is elképzelhetetlenül 
nagy a zűrzavar. A baráti kapcsolatok szövevényes hálózata eredményesebbnek 
bizonyult és bizonyul, mint a tényleges szükséglet és igény. Így történhet meg, 
hogy a kevésbé rászoruló lapok részesülnek a csupán vérátömlesztésnek szánt 
adományokból! A magyar kormánynak, a határokon túli kisebbségek hivatalának 
is végre el kellene dönteni: ér-e valamit számára a kisebbségi magyar sajtó? (…) 

A válságterelő stratégia kidolgozásához az első lépést a sajtó adattár összeállí-
tása jelenti. Komoly gondot okoz a paradigmaként továbbgondolandó kérdés: 
milyen rendezőelv alapján készüljön ez az adattár? A sajtó egészét ért földcsu-
szamlások, tektonikus mozgások időszakában erre a privatizálódás útján bejárt 
vagy bejárandó út akár mérvadó is lehetne. Itt azonban újból szembeütközünk a 
gazdasági életre oly átkos hatást gyakoroló primitív balkanizmussal. Nem ritkák 
az átmentési kísérletek, a monopolhelyzetre való törekvések sem. A szerkesztő-
ségek teljes létszámban ritkán próbálkoztak önálló próbálkozások létrehozásával. 
Ezúttal is a kivárás taktikáját láttak célszerűnek. (…) 

Sajtókultúránk adattárának elkészítésekor a legfontosabb rendezőelv az írott 
sajtó vállalkozásként való felfogása. Ennek alapján a következő nagy csoportokat 
vehetjük számba: 

I. Teljesen független, önálló, semmilyen támogatást nem élvező lapok és fo-
lyóiratok. Ezen belül külön alcsoportot alkot a négy megyei lap: Népújság, Három-
szék, Szatmári Friss Újság, Szabadság, a szórakoztató és szabadidő magazinok, s a 
két legnagyobb példányszámú országos napi-, illetve hetilap: a Romániai Magyar 
Szó és az Erdélyi Napló. 

II. Az Írószövetség, a Művelődésügyi Minisztérium és más minisztériumok ál-
tal támogatott lapok, (részben) alapítványi segítséget is élvező kiadványok. 

III. Állami tőkével megjelenő lapok. 
IV. Egyházi lapok. 
V. A szórványmagyarság lapjai. 
VI. Alkalmi kiadványok. 
 
I. FÜGGETLEN LAPOK. (A felsorolás semmilyen minősítést nem jelent!) 
Az alcím akár megtévesztő is lehet, hiszen a legtöbb lap öles betűkkel hirdette 

már 1989. december 23-án mindenfajta függetlenségét. Hamarosan kiderült, 
hogy az illúziókat követve az önmaga által állított csapdába esett. (…) 

Az utóbbi három év romániai magyar sajtótörténete hűen tükrözi a kényszerű 
ellenzékiségbe szorított magyarság életútját. A sajtó, akárcsak a magyarság, 1989 
decembere után nem a gondok megoldására rendezkedett be, hanem — Veress 
Károly axiómaszerű kijelentésével szólva — „a felvállalt problémák megoldását 
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továbbra is a központi hatalomtól várja, annak valamilyen csoda folytán történő 
átszervezésétől”. 

A. 1. Az első magyar sajtókiadvány, amelyik felmérte az előbb vázolt helyzet 
tarthatatlanságát, a Sepsiszentgyörgyön megjelenő, valóban független emberjogi, 
kisebbségvédelmi és kritikai hetilap, az Európai Idő volt. Első száma 1990. ja-
nuár 27-én jelent meg. Főszerkesztő és felelős kiadó: Horváth Alpár. Volt idő-
szak, amikor megkongatták a vészharangot — ekkor álltak át a kéthetenkénti 
megjelenésre! —, amikor a példányszám 660-ra zuhant. Az adattár összeállításá-
nak időpontjában (1992. június eleje) 16000 példányban látott napvilágot. 

Az Európai Idő adja ki az Orbán Balázs füzeteket, 33000 példányban. Kí-
sérleti jelleggel A-5-ös méretben, 32 oldalon, ofszet nyomással havonta újra meg-
jelenik a Tik-Tak című gyermeklap. Egyelőre 6000-7000 példányban. (…) 

2. Romániai Magyar Szó. Főszerkesztő: Gyarmath János. 32-33000 példány-
ban jelenik meg. 1990 első felében a napi 146000-es példányszámot is elérte. (…) 

3. Népújság. Maros megyei napilap. (…) Főszerkesztő Makkai János. 1990 
elején elérte a 40000-es példányszámot. Mellékletei: Fekete-fehér (rejtvényújság) 
8-10000 példányban. B’Ábel: 7000 példányban. (Egyelőre nem jelenik meg!) A 
lap semmilyen állami támogatást vagy más segítséget nem kap. 

4. Erdélyi Napló. 1991. május 24-e és augusztus 6. között napilap, 10-12000 
példányban. 1991. szeptember elsejétől hetilapként jelenik meg, eleinte 20000, 
utóbb pedig 25000, majd 45000 példányban. Kiadja az Analóg kft. Főszerkesztő: 
Stanik István. (…) Kiadványaként jelenik meg a Szemfüles című gyermekmaga-
zin 15000 példányban, a Média heti sajtószemle 20000 példányban. (…) 

5. Háromszék. Megyei napilap. Főszerkesztő: Magyari Lajos. (…) 22-23000 
példányban jelenik meg. Havilapként 4000 példányban kiadja a kétnyelvű Csán-
gó Újságot. (Újabban Moldvai Magyarság címen jelenik meg.) 

6. Szabadság. Kolozsváron megjelenő napilap. Főszerkesztő: Tibori Szabó 
Zoltán. A decemberi fordulat után még 60000-es példányszámban jelent meg, 
aztán hirtelen 40000-re, majd 18-15000-re zuhant a napi példányszám. (…) Min-
den szerdai napon Erdélyi Híradó, pénteken pedig Campus címen külön mel-
lékletet jelentet meg. (…) 

7. Szatmári Friss Újság. Szatmár megyei független, demokratikus napilap. 
Főszerkesztő: Veress István. (…) 1990-ben 32000 volt a legnagyobb példány-
szám, most 15-22000 között mozog. A Zotmár Press kft. adja ki az Alapozó cí-
met viselő, ismeretterjesztő diákmagazint, 4000 példányban pedig a Szamoshát 
mellékletet. A Zotmár című reklámújság 10000 példányban jut el a vásárlókhoz. 

8. Tinikoktél. Ifjúsági képes folyóirat. Főszerkesztő: Molnos Lajos. (…) 
12000 példányban, sok-sok poszterrel jut el a romániai magyar fiatalokhoz. (…) 

9. Brassói Lapok. Független hetilap. Főszerkesztő: Gellért Lajos. 9400-
10000 példányban lát napvilágot. (…) Inga című negyedévi mellékletük — szó-
rakoztató irodalom, keresztrejtvény — eleinte 40000, újabban 10000 példányban 
lát napvilágot. (…) Jelentős kiadványuk: a Brassói Füzetek. 
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    10. Erdélyi Figyelő. Havonta megjelenő színes képeslap. A szerkesztőbizott-
ság elnöke: Sütő András, főszerkesztő: Zsehránszky István. (…) Megjelenik 5000 
példányban. 

B. Szórakoztató kiadványok 
1. Corvin magazin. Szórakoztató havilap. (…) Felelős szerkesztő: Varga 

Károly. A támogatás hiányában megszűnt Hunyad Megyei Hírlap örökébe lé-
pett. Megjelenik 10000 körüli példányban. (…) 

2. Aréna. Havonta kétszer megjelenő szabadidő és párkereső magazin. Ügy-
vezető igazgató: Kós Attila. 32000 példányban jelenik meg Nagyváradon. (…) 
Kiadványai: Észbontó (rejtvényújság), 25000 példányban; Aréna-füzetek (…) 
ugyanennyi példányban. 

3. Fakutya. Nagyváradon 20000 példányban megjelenő szatirikus havilap. 
C. A csíkszeredai Luxed-kft. kiadványai 
Igazgató és főszerkesztő Brassói M. Pál. 1990 májusában sajtóvállalkozásként 

indult, s kiadványai a székelyföldi megyék újságos standjain nagy példányszám-
ban megtalálhatók. 

1. Áttekintő. 1990. július elsején heti sajtószemlének indult, 18-20000 pél-
dányban. (…) Jelenlegi példányszáma 8000 körül mozog. 

2. Bűntény. Kéthetente jelenik meg, 12-13000 példányban. (…) 
3. Emlékező. Történelmi vonatkozású, havonta 6000-es példányszámban jut 

el a székelyföldi olvasókhoz. 
4. Minilap. A világ legkisebb hetilapja 2000-es példányszámot ért el. (…) 
5. Kuriózum. 8000 példányban megjelenő 16 oldalas kiadvány. (…) A Luxed 

alkalmi kiadványaként jelenteti meg a Katasztrófa-füzeteket. 
D. A csíkszeredai Novos-Novotyp kft. kiadványai 
(…) 
1. Ifi Fórum. Felelős kiadó: Péter László, ügyvezető igazgató: Koszta Nagy 

István. 8-9000 példányban jelenik meg. 
2. Új Sport. Napilapként indult, 10-15000 példányban, majd áttért a heti 3-4-

szeri megjelenésre. (…) 
3. Pesti Hírlap. Főszerkesztő: Bencsik András. Fiókszerkesztősége működik 

Csíkszeredában, mely elkészíti a lap erdélyi változatát. (…) Példányszáma: meg-
rendelés szerint. 

 
E. A Tromfpress kft. kiadványai 
1. Tromf. Főszerkesztő D. Kiss János. Szatirikus hetilapként indult, 70-

80000-es példányszámot is elért. Az adattár összeállításának időpontjában ha-
vonta háromszor jelenik meg 7-8000 példányban. Mellékletei: Tromfviccek, 
Tromfmagazin, Tromfalsó (rejtvényújság). Mindenik 10000 példányban lát 
napvilágot. 
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II. AZ ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM ÉS 
MÁS MINISZTÉRIUMOK ÁLTAL TÁMOGATOTT LAPOK, (RÉSZBEN) 
ALAPÍTVÁNYI SEGÍTSÉGET IS ÉLVEZŐ KIADVÁNYOK 

1. Látó. Az Írószövetség havi szépirodalmi folyóirata. Főszerkesztő: Markó 
Béla. Megjelenik 2200 példányban. (…) 

2. Helikon. Az Írószövetség kéthetente megjelenő lapja. Főszerkesztő: Szilágyi 
István. (…) 2400-3000 példányban jelenik meg. (…) 

3. Korunk. Kultúra-haza-nagyvilág. Megjelenik havonta a Művelődési Minisz-
térium támogatásával. Főszerkesztő: Kántor Lajos. Példányszáma: 4000. 

4. A Hét. Társadalom-művelődés-tudomány-környezetvédelem alcímmel Bu-
karestben a Művelődési Minisztérium támogatásával megjelenő hetilap. Főszer-
kesztő: Gálfalvi Zsolt. Példányszáma: 2000. Évente megjelentetik a Tett című 
tudományos mellékletet 5-6000 példányban, valamint az Átmenetek című kiad-
ványt 1000 példányban. (…) 

5. Cimbora. A romániai magyar gyermekek képeslapja. 1990 januárjától 1991 
októberéig főszerkesztő Csire Gabriella. Az anyagi támogatás megvonása előtt 
20000 példányban jelent meg. Kiadását újabban a sepsiszentgyörgyi Trisedes kft. 
vállalta fel. 

6. Művelődés. Főszerkesztő: Szabó Zsolt. 4000-4500 példányszámmal jelenik 
meg Kolozsvárt, a Művelődési Minisztérium támogatásával. Félévenként kiadja a 
Könyvesház című önálló folyóiratot, 3000 példányban. (…) 

7. Falvak Népe. A romániai magyar gazdák hetilapja. Főszerkesztő: Ferencz 
L. Imre. 1500 előfizetővel, 2400 szabad eladásra szánt példánnyal próbálják 
fenntartani a lapot. 

8. Napsugár. Kolozsváron megjelenő gyermeklap. Főszerkesztő: Zsigmond 
Emese. Havonta jelenik meg 25000 példányban, melléklete, a Szivárvány pedig 
22000-ben. (…) 

9. Közoktatás. Havonta megjelenő, pedagógusoknak szánt szaklap. Főszer-
kesztő: Bántó István. Példányszáma: 2300. (…) 

10. Családi Tükör. Színes nyomású országos nő- és családi lap. Főszer-
kesztő: J. Kovács Magda. 1990 októberéig 83-85000 példányszámban látott nap-
világot, 1991-ben 45000-ben, 1992-ben pedig 28-29000-ben jelenik meg. Kiadvá-
nyai: Családi Tükör-füzetek, 50000 példányban, magyarul és románul (Étel-
receptek, Kötögető). 

11. Erdélyi Múzeum. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye. Szerkesztői: 
Benkő Samu, Dávid Gyula, Faragó József, Mócsy László. (...) 

12. Változó Valóság. Bukaresti hetilap. Szerkeszti: Román Győző. (…) A 
decemberi fordulatot követően 60000 példányban látott napvilágot, Bogdán Ti-
bor főszerkesztésében. 

13. Echinox. Kolozsváron megjelenő háromnyelvű havilap. A magyar oldala-
kat Bréda Ferenc szerkeszti. Megjelenik 4000 példányban. (…) 
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14. Puntea. A kolozs megyei RMDSZ román nyelvű havilapja. Megjelenik 
(…) 1000 példányban. Szerkeszti: Molnos Lajos. 

15. Csíki Lapok. A Csík vidéki RMDSZ kiadványa. Főszerkesztő: Székedi 
Ferenc. Példányszáma: 3000. 

16. Ablak. Nemzeti kisebbségek magyar nyelvű folyóirata. Megjelenik 
Székelyudvarhelyen. Főszerkesztő: Majla Sándor. (…) 

III. ÁLLAMI TŐKÉVEL MEGJELENŐ MAGYAR NYELVŰ LAPOK 
1. Bihari Napló. Főszerkesztő: Bokor András; jelenlegi példányszám: 26000, 

az 1990. évi legmagasabb 43000 volt. Ugyancsak a Bihari Napló Részvénytársa-
ság adta ki kéthetente a Kelet-Nyugatot is, 5000 példányban, továbbá a Ma-
jomsziget című ifjúsági lapot 6500-ban, a Direct című román nyelvű lapot 
2000-ben. A felsoroltak közül ma egyik sem jelenik meg! 

2. Hargita Népe. Főszerkesztő: Borbély László. 25000 példányban jelenik 
meg Csíkszeredában. 1989 decembere után a legmagasabb példányszám: 40000. 
(...) 

IV. EGYHÁZI SAJTÓKIADVÁNYOK 
1. Keresztény Szó. Romániai magyar katolikus napilap. Alapító-főszerkesztő: 

Bajor Andor, jelenlegi főszerkesztő: Jakab Gábor. 9000 példányban jelenik meg 
Kolozsváron. 

2. Vasárnap. Katolikus családi újság. Főszerkesztő: Jakab Gábor. Első száma 
1991. október 6-án jelent meg. Példányszáma jelenleg 21500. 

3. Üzenet. Az Erdélyi Református Egyházkerület kéthetente megjelenő folyó-
irata. Főszerkesztő: Molnár János. 18000 példányban jut el a hívekhez. 

4. Felebarát. A legjobb és a legnagyobb gonddal szerkesztett egyházi és gyü-
lekezeti lap. A szórványmagyarság számára évente hatszor — a nagy ünnepekre! 
— jelenik meg. Főszerkesztő: Vetési László. Megjelenik 8000 példányban. A 
gyülekezetek tartják fenn. 

5. Református Szemle. Tudományos teológiai lap. Megjelenik kéthavonta 
Kolozsvárt 1100 példányban. Főszerkesztő: Nagy László. 

6. Harangszó. A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület kéthetente 
megjelenő lapja. 16000-18000 példányban jut el a hívekhez. Főszerkesztő: 
Gavrucza Tibor. 

7. Az ige. Református gyülekezeti lap. Főszerkesztő: Fábián Ernő. Megjelenik 
Kovásznán. Példányszáma: megrendelések szerint. 

8. Unitárius Közlöny. Főszerkesztő: Molnos Lajos. Havonta jelenik meg 
Kolozsváron. A példányszám 10000-ről 3000-re csökkent. 

9. Keresztény Magvető. Erdély legrégebbi egyházi lapja. Első száma 1861-
ben látott napvilágot. Főszerkesztő: Kovács Lajos. Megjelenik 500 példányban. 

10. Szeretet. A romániai magyar baptisták lapja. Főszerkesztő: Vékás Zoltán. 
Megjelenik Nagyváradon. Alapítási év: 1921. Megjelenik 2000 példányban. 

11. Igehirdető. Főszerkesztő: Nagy László. 1500 példányban megjelenő re-
formátus havilap. (…) 
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V. A SZÓRVÁNYMAGYARSÁG SAJTÓKIADVÁNYAI 
1. Temesvári Új Szó. Főszerkesztő: Graur János. Megjelenik: 5000-6000 

példányban. A decemberi fordulat után még a 15000-es példányszámot is elérte. 
(…) Havonta 10000 példányban jelenik meg a Bagoly című mellékletük. Szeged-
del közösen adják ki a Temesvári Új Szó — Délvilág című lapot, Magyarorszá-
gon 50000, Romániában 2000 példányban. 

2. Bányavidéki Új Szó. Főszerkesztő: Szilveszter Mária. Jelenleg 4500 pél-
dányban lát napvilágot. (…) Havonta 8000 példányban megjelentették az Erdé-
lyi Féniks című 20 oldalas folyóiratot, mely 1991 nyara óta nem lát napvilágot. 

3. Jelen. Arad megyei napilap. Főszerkesztő: Irházi János. Megjelenik 8000-
9000 példányban. (…) 

4. Szilágyság. Szilágy megyei hetilap. Főszerkesztő: Fejér László. Megjelenik 
6000 példányban. 

VI. ALKALMI ÉS HELYI KIADVÁNYOK 
1. NYIT (Nyelv-irodalom-tanítás). Európai szintű oktatási szaklapként indult. 

Felelős szerkesztő: Túros Endre. (…) Szeretnék a példányszámot 1000-ről 2000-
re növelni. 

2. Udvarhelyi Híradó. Információs hetilap, sok reklámmal, hirdetéssel. Fő-
szerkesztő: Szőke László. 4500-5000 példányban lát napvilágot Székelyudvarhelyen. 

3. Székelység. A Székelyföldet és népét ismertető folyóirat. Megjelenik az 
RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének védnöksége alatt negyedévenként, 1000 
példányban. Felelős szerkesztő: Hermann Gusztáv Mihály. 

4. Múzeumi Füzetek. Kiadja a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális 
Egyesület 1000-1500 példányban. Felelős szerkesztő: Zepeczaner Jenő. 

5. Székely Útkereső. Székelyudvarhelyen (kéthavonta) megjelenő irodalmi és 
művelődési folyóirat. Főszerkesztő: Beke Sándor. Példányszáma: induláskor 
2000, jelenleg 1000. 

6. Szabadság. Eredetileg hetilapként indult Székelyudvarhelyen Katona 
Ádám főszerkesztésében. 1990 elején elérte a 30000-es páldányszámot is. 1992 
májusában, féléves kimaradás után, újra megjelent, 8000 példányban. 

7. Zenit. A székelyudvarhelyi Univerzum Csillagászati Egyesület negyedévi 
kiadványa. Az 1991 nyarán megjelent első számot újabbak nem követték. 

8. Gyopár. Erdélyi Kárpát Egyesület kiadványa. Kolozsváron jelenik meg, 
Varga Alfonz szerkesztésében, de az olvasótábor Székelyudvarhely környékéről 
verbuválódik. 1000 példányban jut el az olvasókhoz. 

9. Cserkészliliom. Havonta megjelenő kolozsvári cserkészlap, az Apáczai 
Csere János cserkészcsapat kiadványa. Első száma 1990 októberében látott nap-
világot. Szerkesztette: Marchis Juliánna. 

10. Gyergyói Szemle. A Gyergyói-medence lapalapítási kísérletei közül eddig 
egyedül ez maradt fenn. 

11. Csíkszeredai Krónika. 1992. május 7-én jelent meg, 1500 példányban. 
Felelős szerkesztő: Birtók József. (…) 
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12. Hazanéző. A korondi Firtos Művelődési Egylet kiadványa. Tiszteletbeli elnök: 
Páll Lajos, főszerkesztő: Ambrus Lajos. Negyedévenként megjelenő folyóiratként indult, 
azonban a nyomdai átfutások, költségek miatt félévenként megjelenő kiadvánnyá alakult 
át. Az első szám 5000, az utolsó 2500 példányban látott napvilágot. (…) 

13. Kalotaszeg. A bánffyhunyadi RMDSZ havonta megjelenő lapja. Kulturá-
lis, közéleti kiadvány. Főszerkesztő: Vasas Samu. Eleinte 5000, most 2000 pél-
dányban jelenik meg. (…) 

14. Csernátoni Füzetek. A csernátoni Bod Péter Közművelődési Egyesület 
kiadványa. Szerkeszti Haszmann József és Haszmann Pál. Példányszám: 3000. 

15. Ezredvég. Temesváron jelenik meg irodalmi, művészeti és társadalmi fo-
lyóiratként. Főszerkesztő: Szekernyés János. (…) 

16. Szentegyházi Hírlap. Megjelenik 1992 februárjától, havonta. A szentegy-
házi Gyermekfilharmónia Alapítvány Lapja. Szerkesztik: Haáz Sándor, Szabó 
Klára, Nagy Eszter, Bodó Levente. 

17. Remény. Az Apáczai Társaság lapja. Első száma 1992 elején jelent meg a 
Misztótfalusi Nyomdában. 

18. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle. A Revista de medicină şi de farmacie 
című folyóirat részeként jelenik meg, 300-400 példányban. Szerkeszti: Szilágyi Lajos. 

Korunk, 1992. 7-es szám 
 

 
 

Népújság, 1996. augusztus 9. 
 

 

Hargita Népe, 1995. január 13. 


