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TANULMÁNYOK EGY FELEDÉSRE SZÁNT 

ERDÉLYI MAGYAR SZELLEMI TELJESÍTMÉNYRŐL, 
A HITEL CÍMŰ FOLYÓIRATRÓL 
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(Bevezető sorok) 

 

A Székelyudvarhelyen megjelenő Erdélyi Toll című irodalmi és művelődési fo-
lyóirat megtisztelő ajánlatát, mely szerint következő számában nagyobb terjede-
lemben foglalkozna az egykori kolozsvári Hitel folyóiratnak és elfeledésének ta-
nulságos történetével, örömmel fogadtam. 

Nem is lehetett ez másként, hiszen egy közel négy évtizedes erőfeszítés után 
érkeztem el eddig, s ennek a sok munkát és áldozatot igénylő időszaknak — több 
mint fél életemnek — kiemelkedő pillanatait éltem meg az eltelt hónapokban.  

 

 
 
Mindenekelőtt május 30-án éppen az Erdélyi Toll jeles munkatársának, 

Pomogáts Bélának a támogató mellémállásával sikerült a Magyar Írószövetség 
székházában egy egész napos konferenciát rendeznem a lap emlékezetére és a 
sors különös kegyéből a konferencia plénuma éppen ezen a napon kapta meg az 
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értesítést arról, hogy a régi és új Hitel műhelye előzőleg benyújtott beadványom 
nyomán — több mint 2000 jelölt közül — Magyar Örökség Díjban részesült.  

Hogy mi is volt a Hitel, melyek voltak célkitűzései és milyen volt szellemisége, 
mi vezetett elfeledtetéséhez, arról a Kriterion 2007-ben kiadott, Beszédes hallgatás, 
avagy három Hitel és ami utána következett című könyvemben részletesebben írtam.  

A most következő tanulmányok ezt a kérdést bontják ki további részletek fel-
tárásával. Ezúttal általában tekintjük át a Hitel történetét, szellemét, célkitűzéseit, 
kapcsolatait és átfedéseit, elfeledtetését és utóéletét. Ha még lesz alkalom rá, a 
Hitel egyes jeles munkatársairól készült tanulmányok is sorra kerülhetnek. 

 

 
 

A Hitel társaság és folyóirat kolozsvári otthona egykor 
 
A Magyar Örökség Díjat június 23-án a Magyar Tudományos Akadémia dísz-

termében hatalmas közönség előtt vettük át. A Bíráló Bizottság felkért, hogy az 
ezúttal kitüntetettek nevében összefoglaló köszönő beszédet mondjak. Mon-
dandómat a Hitel szellemében fogalmaztam meg. A folyóiratnak szánt szöveg-
gyűjteményt talán ezzel kezdeném. 

Megértéséhez közlöm a hét kitüntetettet: aktuális díjazottak: 
1. A FERENCZY-CSALÁD alkotóművészete. 
2. A martonvásári ÓVODAMÚZEM és létrehozója, HARCSA TIBORNÉ. 
3. A MAGYAR CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG kilenc évtizedes szolgá-

lata. 
4. A HITEL nemzetpolitikai szemle kolozsvári (1935–1944), illetve a folyóirat 

1988-tól működő budapesti műhelye. 
5. BÁLINT MÁRTA egyszemélyes színháza. 
6. MOLNÁR V. JÓZSEF néplélekrajz-kutatói munkássága. 
7. SZABÓ ZOLTÁN, a népi írók kiemelkedő képviselője. 
 

Szász István Tas 


