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— 38 és fél esztendős erőfeszítéseim, egy ma 77 éves nemzetpolitikai 
szemle emlékének és értékeinek átmentésére — 

 
Nehéz küzdelmektől terhes, de unalmasnak egyáltalán nem nevezhető életem so-

rán a csodák végigkísértek. Kísértek a felszínen és búvópatakként és mindég akkor 
bukkantak fel, ha feladatom volt. Sokszor már előtte, látszólag érthetetlenül, mikor 
még nem is tudtam, milyen célt szolgálnak. Aztán előbb-utóbb megismerhettem azt. 

Megtapasztalhattam ezt orvosi munkám során is, most azonban tevé-
kenységemnek egy másik oldaláról próbálnék számot adni. Ugyanis áttévedtem a 
publicisztika, majd az irodalom, sőt az irodalomtörténet és sajtótörténet térfe-
lére. Ezek közül is most ez utóbbiról beszélnék. Úgy érzem, tanulságoktól nem 
mentes történetet tárok azok elé, akik időt szánnak erre a látszólag távoli, a 
valóságban azonban nagyon is a mának szóló témára.  

A valamennyire is jártas olvasó szemében ez a kísérlet egy a sajtó és irodalomtör-
ténet szent munkájába történő „avatatlan beavatkozásának” tűnhet. Mentségemre 
azonban van mit felhoznom. Mindenekelőtt azt, hogy az írásom tulajdonképpeni 
tárgyát képező, 1935 és 1944 között HITEL címmel Kolozsváron megjelent — 
nemzetpolitikai szemlének is nevezett — folyóiratot, szüleim támogatásával, a ko-
lozsvári Vulcan utca 13. szám alatti szülőházamban szerkesztették.1 Aztán azt az 
egyre nyilvánvalóbbá váló és a természet szabályai szerint elkerülhetetlen tényt is 
megemlíthetem, hogy a jeles lapnak és szellemi körének tagjai már nem élnek és 
őket ismerő fiatalabb — első kézből emlékező — kortársaik is egyre fogynak. Olyan 
pedig, aki annyira közelről és olyan figyelemmel követhette a szellemi kör utóéletét, 
mint jómagam, tudomásom szerint nincs is. 

 

Innen tehát természetszerűen következett a feladat.  
Lássuk hát a történetet. 
A Hitel alapítója Makkai László, Makkai Sándor püspök-író fia volt, barátjával, 

Venczel Józseffel, majd fél év után, az apai „Nem lehet” (mármint kisebbségi 
sorsban alkotói életet élni) kimondását követő expatriálásuk nyomán, újraindítói 
és végső formájának, színvonalának kimunkálói: Venczel József, Albrecht De-
zső, Vita Sándor és Kéki Béla lettek. 

Hogy létrehozói nemzedéki csoportnak tartják magukat — érthető. Az önálló 
állami létet az unió után lassan elfeledő Erdély Trianont követően nem csupán 
lefejezettségként élte meg, de egyenesen egy az ortodox törésvonalon túli, balká-

                                                 
1Szász István Tas: Beszédes hallgatás, három Hitel és ami utána következett. Kriterion, 2007. 7-8; 
35; 125-138. 
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ni világban találta magát. Hemingway, a haditudósító így fogalmazott utóbb: azt 
hittük a Balkánból Európát csinálunk, de inkább Európából csináltunk Balkánt. 
Az ebből eredő sokkos állapot egy ideig megbénította, sőt passzív ellenállásba ta-
szította Erdély magyarságát és így annak értelmiségét is, de ettől függetlenül is 
szükséges volt egy kisnemzedéknyi felzárkózási idő, hogy ebben az új, levantei 
világban járatos, a nyelvet és a szokásokat, életfelfogást és a várható bánásmódot 
fel és megismerő új fiatal értelmiség elvégezze iskoláit. De már egy év után, a Hi-
tel második folyamának, az úgynevezett „nagy” Hitelnek az első számában felhív-
ják a figyelmet arra, hogy nem tekintik magukat kizárólag nemzedéki cso-
portosulásnak. „Az új kiszélesült munkaterület meghaladja a »nemzedéki« kizárólagossá-
got.”2 Ne szaladjunk azonban előre. 

Az első — főleg egyházak által támogatott vagy korosztályos — értelmiségi 
szerveződések és lapkezdeményezések már Kós Károlyék 1921-es „Kiáltó sza-
va” után elkezdődnek. 1922-ben létrejön a politikai képviseletet jelentő Országos 
Magyar Párt is. A fiatalok nőnek-növekednek s 1930-ban feltűnik a Hitel későbbi 
történetében is igen fontos Erdélyi Fiatalok című lap első évfolyama, a hasonló 
nevű mozgalom kiadványa. Ez az egyetemi diákság fórumaként nagy lendülettel 
induló folyóirat nem csak színvonalával, de mint nevelő iskola is úttörő szerepet 
tölt be. Kutatói szerint legjelentősebb korszaka éppen az első 3 év, amelyet 
követően a mozgalomban is törés mutatkozik, bár 1940-ig folyamatosan 
megjelenik.3 

Közben azonban felnő az említett korosztály és tanulmányainak végére ér, il-
letve egyes tehetséges tagjai az Erdélyi Fiatalok iskoláját is kijárják. És az évek 
teltével többet akarnak. 

A rendkívüli tehetségű Makkai László, a püspök-író fia, az erdélyi XX. század 
később tragikusnak is mondható sorsú kiválóságával, Venczel Józseffel együtt 
fémjelzi ennek a többet akarásnak az első termékét, a Hitelt, pontosabban az el-
ső, lap formátumú „kis” Hitelt. Kántor Lajos kutatása nyomán nem régen tud-
hattuk meg, hogy szerkesztőnek először Szabédi Lászlót kérték fel4, de ismeret-
len okból végül is a felelős szerkesztő Koós-Kovács István lett. 

A lap első számában Makkai Sándor írt vezércikket.5 Ő az, aki 1931-ben az 
önvizsgálatot, beilleszkedést és a nemzeti önazonosság tudatának megújítását 
hirdeti meg a Magunk revíziója című híres írásában. Ugyancsak az első számban, 
Juhász István arról ír, hogy ma Széchenyi-divat van, de mint mondja: Nekünk 
Széchenyi többet jelent. „Ő életünk kiszakíthatatlan részévé lett és gondolkodásunk kiin-

                                                 
2Hitel, 1936/1. Szerkesztői bevezető. 
3Cseke Péter — László Ferenc: Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940). Buka-
rest, 1986. 11. 
4Kántor Lajos eddig még nem közölt előadása a budapesti Hitel konferencián 2012. május 
30-án. 
5Makkai Sándor: Mi lesz velünk? Hitel, 1935/1. 1. 
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duló pontjává”6. Íme a választott cím, sőt betűtípus magyarázata is. A Makkai Sán-
dor által tanácsolt „magunk revíziója” mellé tehát felsorakozik néhány Széchenyitől 
vett alapgondolat: mindjárt először — Makkai Sándort egy évszázaddal régebb-
ről megerősítve — a nemzeti parlagot kutató önkritika, az evangéliumi hit, a hi-
vatástudat és a szó szentsége. 

Már röviddel a megjelenést követően felhívják arra a figyelmet, hogy a Hitelt a 
nemzedék műveltség- és élménybeli hiányérzete hozta létre, hiánypótlás céljá-
ból.7 Nagy magyar gondolkodók gondolatait akarják közkinccsé tenni, megpró-
bálják feldolgozni a magyarság részproblémáit, keresik az európai tájékozódást. 
A lapot a húszévesek lapjának szánják, kijelentik, hogy: „…a változásra ítélt s meg is 
változott erdélyi magyar körülmények első nemzedéke vagyunk”8, de teljes nyitottsággal, 
mint mondják „korkülönbség nélkül a közös munkára vállalkozók lelki nemzedékének9 
tartják magukat.  

Hitel alatt valóban ezt a szót értenék, de főleg a szellem emberének szellemi 
vállalkozásba vetett bizalmát értve alatta. 

Szemléletüket konzervatív reformirányzatnak nevezik. Venczel József írja le, 
hogy a kor liberalizmusa már mást jelent. A gondolkodás történetében haladást 
jelentett, de a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egyben ő 
is hangsúlyozza a Széchenyi indította belső reform sürgősségét. 

Makkai László úgynevezett körökben való gondolkozást említ.10 Röviden: eu-
rópai eszme, közép-európai lehetőség, magyar kötelesség és erdélyi valóság. Újra 
és újra felmerül az idealizmus és materializmus viszonya. Babitscsal értenek 
egyet: „Hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a valaminek, amit el 
nem ér.” 11 Így jöhet létre a felsőbb szintézis, mondja Makkai, s nem kell félnie 
senkinek attól, hogy a Hitel ki akarná operálni valakiből az „isteni reményeit vagy 
emberi tárgyilagosságát”.12 

A lap megjelentetése fájdalmasan érinti az Erdélyi Fiatalok szerkesztőit, mél-
tánytalannak vélik, és felesleges, valamint később kissé túldimenzionált nemze-
déki presztízsvita alakul ki közöttük. A vitát — mint arról fiatal éveimben meg-
győződhettem — a történelem malmai őrölték barátságokká.  

A hat füzetecskét jelentő első Hitel néhány hónapnyi rövid életet élt. Ez volt a 
későbbi emlékezők szerint a „kis” Hitel periódus. A folytatás aztán a sajtó-
történészektől a „nagy” Hitel vagy „második” Hitel nevet kapta.  

Ugyanis — mint azt már emlíettem — Makkai Sándor az elhíresült „nem lehet” 
kimondását követően lemond a püspökségről és Sárospatakra expatriál teológiai 
                                                 
6Juhász István: Hitel. Hitel, 1935/1. 2. 
7Venczel József: Határnemzedék: erdélyi magyar húszévesek. Hitel, 35/1. 5. 
8Venczel József: u. o.  
9Venczel József: A Hitel és a közvélemény. Hitel, 1935/2. 1. 
10Makkai László: Álláspont. Hitel. 1935/2 2. 
11U. o. 
12U. o. 



Szász István Tas: A kolozsvári Hitel folyóiratról 83 

tanárnak s végzős fia, László is vele megy. A lapot jogutóda, Venczel József szer-
vezi újjá három hasonló gondolkodású szerkesztő maga mellé hívásával. Ezek: 
Albrecht Dezső, Vita Sándor és Kéki Béla.  

Venczel József és Kéki Béla egy esztergomi szabadegyetemen kapnak taná-
csokat Szekfű Gyulától, aki a Magyar Szemlét ajánlotta példának. 

 

 
 

Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, Vita Sándor 
az ún. nagy HITEL szerkesztői 

 
Az új főszerkesztők kérték fel szüleimet a támogató házigazdai szerepre és jó 

helyen kopogtattak. Családunk következő évtizedeit, mondhatnám a mai napig a 
Hitel és utóéletének szolgálata, majd szelleme mozgatta. Így aztán akkor, amikor 
azt észleltem, hogy a lap és munkássága mesterséges elfeledtetésének kísérlete 
szinte véglegesnek látszott, belső kényszert éreztem arra, hogy ne csupán meg-
maradt írott, fényképezett és tárgyi emlékeit őrizzem meg, de próbáljak megszó-
lalni is érdekében. Ezt kellett tennem még akkor is, ha a szakma esetleg furcsa 
szemmel néz a magamfajtákra. De ma már szerencsémre elmondhatom, hogy 
nem ez történt. 
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Ha figyelembe vesszük azt, hogy a Hitel nem csupán egy folyóirat volt, hanem 
egy hatalmas szellemi kör is, melynek általam összeírt mintegy 220 tagja13 az er-
délyi magyar szellem akkori legkiválóbbjait sorakoztatta fel, nem csodálkozhat 
senki ezen. 

A folyóirat szellemiségét nem ismerők számára itt idéznék néhány sort a nagy 
Hitel felvezető szövegéből:  

„A Hitel ezévi számait bizalommal helyezzük olvasóink asztalára. Úgy érezzük, felada-
tot teljesítünk akkor, amikor tanúságot teszünk az erdélyi fiatal magyarság hitéről s népünk 
önmagába vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata: A hitel tágabb értelemben: hinni és hi-
hetni egymásnak.  

Nem a „nemzedéki önzés” vezet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a magunk erejéből 
való felemelkedést megkönnyítsük. (…) körültekintünk a magyarság legfőbb társadalom-, 
művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy képet alkothassunk a szórványba elszige-
telt közép-európai magyarság önerejéről és lehetőségeiről; keressük továbbá az irányulást elvek 
és lehetőségek között, hogy történelmi hagyományainknak s népünk belső értékeinek és erői-
nek teljességét a jelenben magunk számára élővé tegyük; éppen ezért értelmiségünkben tuda-
tossá kívánjuk tenni a történet és a nép ismeretét. (…) 

Egymásról alig tudó, bár egyként gondolkodó »egyedüllevő magyarok«, akikhez a Hitel 
szól. Közvéleményt alakítani, az együttmenetelés lelki feltételeit megteremteni, ez a cél. (…) a 
cselekvő fiatal magyarok életútjának tudományos megalapozást nyújtani. (…) Úgy érezzük 
sokak ajkáról szabadítjuk fel a szót, amikor tudományos eredményekre támaszkodó és a 
közírás eszközeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett hitét 
küldetéssé akarja öntudatosítani s hitelt szerezni mély gyökerű igaz hitének.”14 

A Hitel élete és utóélete egyaránt a mindnyájunk által megszenvedett, ellent-
mondásos kor hatása alatt telt. A Hitel köréhez tartozott az Erdélyi Helikon szá-
mos tagja is, élükön éppen Kemény János báróval, a Helikon házigazdájával.15 
Vagyis itt munkamegosztásról volt szó. A nemzetstratégiát kialakítani hivatott 
nemzetpolitikát szolgáló tudományok művelői mellett az írók is ott voltak a Hitel 
körül, sőt túlsúlyba is kerültek. Volt időszak (pl. az erdélyi fiatal értelmiség nagy 
seregszemléjének is nevezett Vásárhelyi Találkozó előkészítésének hónapjai), mi-
kor a szellemi vezér az író Tamási Áron volt. Az irodalmi művek a Helikon és a 
Pásztortűz, a tudományok területéhez tartozók pedig a Hitel lapjain jelentek meg. 
Ez a munkamegosztás a lap megjelenése utáni aránylag rövid időn belül alakult 
ki. A szellem emberei képesek voltak együttműködni, és mint az említett szám-
ból is láthattuk, a Hitel holdudvara jóval meghaladta a lap belső és külső munka-
társainak körét. A közös cél szempontjából fontosnak vélt gondolatokat, a ve-
zérfonalat jelentő elveket közösen tárgyalták meg. A szüleim által rendezett na-
gyobb összejöveteleken például rendszeresen jelen volt a négy erdélyi magyar 

                                                 
13Szász István Tas, i. m. 153-163. 
14Hitel. 1935/1. Szerkesztői bevezető. 
15Szász István Tas: A közösen gondolkodó Helikon és Hitel. Polisz, 2012. március 10-16. 
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egyház vezetője is. Ez ott, abban a házban, a napi munka folyamán így történt. 
Vagyis szó sem lehet a két kör szembeállításáról s ez hála Istennek nem is volt 
napirenden soha. Az ebben érdekeltek annál inkább próbálták utólag túl-
dimenzionálni az Erdélyi Fiatalok és a Hitel nemzedéki és presztízs ellentétét. Az 
Erdélyi Fiatalok ugyanis egy 1930-ban alapított — rendkívül színvonalas — diák-
lap volt, melynek nagy érdeme, hogy mondhatni felnevelte a Hitel generáció né-
hány jelesét is. A generációs vita történelmi távlatban egy természetes folyamat 
volt. Az Erdélyi Fiatalok emlőin nevelkedett erdélyi fiatalok felnőttek. Felnőttek s 
jórészt átnőttek a Hitelbe. Végül a „legmakacsabbak” is, hiszen Hitel-munkatárs 
lett az „örökös” főszerkesztő László Dezső, vagy Jancsó Elemér és végül beke-
rült az együttgondolkodók közé maga a legtovább vitázó Jancsó Béla is. Ők 
hárman fémjelezték előbb az Erdélyi Fiatalok körét. 

Azok, akik a Hitelt szerették volna elfeledtetni, a Hitel kör eredményeiből 
próbáltak érdemeiknél nagyobb arányban részesülni. Ez a baloldal volt, amelyik 
manapság is ismerős módszerekkel vagy, ahogy divatos mondani: narratívával 
keverte gyanúba a lapot és munkatársait. 

A valamennyi társadalmi osztály tehetségeiből felépítendő új magyar elitért ki-
áltó szavakat rendiségnek nevezték, a rend óhaját pedig fasizmusnak stb.  

Most abból az Albrecht Dezső-tanulmányból idézek, melynek fenti módszer-
rel történt félremagyarázásával, Balogh Edgár — a szocializmus évtizedei alatt a 
romániai magyar szellemi élet egyik hivatalos vezéregyénisége — már az első 
nagy Hitel szám megjelenésekor megpecsételte a lap későbbi sorsát és utóéletét. 

A bevezető tanulmány címe: Az építő Erdély. Ennek VII. Ember, ember, ember 
kívántatik című fejezetében a szerző így ír: 

 „(…) Külföldi értelemben vett középosztály nálunk a köznemesség szétbomlása óta nem 
tudott kialakulni. (…) Ennek a magyar értelmezésű »hivatalnok középosztálynak« az eltű-
nésével a bank és kereskedelmi hivatalnokréteg vette át városainkban a középosztály társa-
dalmi vezetését és a hangadóbb résznek a nemzeti gondolattal szembeni közönyössége folytán 
megteremtődött a közösségi munka cinikus lenézésének az a szelleme, mely városi magyar-
ságunk minden megmozdulását eleve sikertelenségre kárhoztatja. A papok, tanárok, tanítók 
és a szabadfoglalkozású értelmiségieknek az a része, mely nem hódolt be a közönyösség társa-
dalmi divatának, párosulva azokkal a birtokosokkal, akik nem dzsentrik, alkotják a kö-
zéposztálynak leghasználhatóbb rétegét. 

(…) Öröklött, de legfájdalmasabb veszteségünk szegény dolgozó magyar testvéreinknek, az 
ipari és gyári munkásságnak, a nemzeti közösségből való kiválása. (…) Az alaprétegről: a 
földműves-osztályról, a magyar népről, nehéz lenne pár sorban összefoglalni mondanivalónkat. 

(…) Erdélyben nincs vezetőosztály, mely mély szociális és nemzeti felelősségérzettel, nagy 
feladatának hivatástudatával vehetné át a nemzet vezetését. Egészséges vezetőosztály nélkül 
pedig nincs egészséges nemzeti társadalom. Történelmi idők a szükségletnek megfelelően új réte-
geket termelnek ki s bár ennek az új osztályalakulásnak szükségszerűsége nyilvánvaló és ki-
alakulása feltartóztathatatlan, nemzeti érdekből az öntudatosítás útján gyorsítani akarjuk 
menetét. Most is, mint valamennyi nemzeti katasztrófánk után, távol és csendben az 
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egyedüllevő magyarok kezdik lerakni az új élet alapjait. Ha végigutazod Erdélyt, majdnem 
mindenütt, a legkisebb faluban is, találsz mágnást, birtokost, papot, tanítót, ügyvédet, orvost, 
kereskedőt, iparost vagy gazdát, akiben ég a felemelkedés vágya, akiben vívódik az örök ma-
gyar lélek, akinek segítésre és munkára tárulnak karjai. Pompás, drága magyarok, nagyszerű 
közösségi alanyok ők, akiknek vállaira bátran reá lehet helyezni az új idők minden terhét. 
Ezeket kell összefogni és megteremteni belőlük az új nemességet. Ki kell alakítani az új veze-
tőréteget, most már — okulva a történelmen — nemzeti kiválasztás útján, melynek egyetlen 
ismérve: szolgálni a nemzetet. Ezek a magárahagyott csendes magyarok a nemzet igazi elitje, 
nem kívánták maguknak mindeddig a vezetőszerepet. Öntudatosítanunk kell bennük, hogy 
nem az ő érdekük, hanem a nemzet érdeke sürgeti, hogy vegyék kezükbe a közszellem irányí-
tását, hogy összefogva mielőbb kialakítsák azt a közszellemet, amelyik termékenyítő erejével 
virágzásba hajtsa a nemzet fáját, de ugyanakkor ítéletével sújtson mindenkit, aki a nemzet 
érdekei ellen közönyösségből, cinizmusból vagy konclesésből bármit tenni mer.”16 

E félremagyarázás további részleteivel azért nehéz röviden foglalkozni, mert 
közös erdélyi szenvedéstörténetünk bonyolult múltjában, ártó és áldozat között a 
mai napig lehetetlen éles vonalat húzni. Helyes és helytelen cselekedetek, gondo-
latok, eszmék, kényszerlépések, hitek és vakhitek, okos és oktalan komp-
romisszumok sora ez a történet, melyben, ha el is igazodunk, de ítélkeznünk csak 
nagyon óvatosan szabad. 

Arra azonban minden olvasó felfigyelhet, hogy a szövegrészletben foglaltak 
mennyire aktuálisak és igazak mai helyzetünkre is és egybecsengenek az ország 
és a nemzet válságos állapotának megoldásaira javasolt aktuális lépésekkel. 

Az érdemeket kisajátítani óhajtók igyekezete is érdekes paradoxonnak tűnhet, 
ugyanis a „feledtetők” a Hitelt elsősorban éppen pozitívumai és nem az általuk 
hamisan hangoztatott „bűnös szelleme” miatt akarták átadni a feledésnek. Hi-
szen a hitelesek és a Hitel, a fiatal magyar értelmiségi seregszemle, az 1937-es 
„Vásárhelyi találkozó” — utólag, a szocializmust építő években, túlzottan is nagy 
érdemnek tekintett — megszervezésében oroszlánrészt vállaltak. 

A Hitel történetének külön fejezete eme — éppen most 75 éves — talál-
kozónak az előkészítése, amikor Tamási Áron ragadja magához a kezde-
ményezést, hiszen a Cselekvő erdélyi fiatalok címen a Brassói Lapokban közölt cikk-
sorozta a tulajdonképpeni elindítója e szervezkedésnek. És itt kell idéznem Ta-
mási fontos mondatát is a Hitelről, ami megmagyarázza, hogy miért éppen ezzel 
a körrel szövetkezett a szervezőmunkára: „…bizonyára nem fogok csalódni abban a 
véleményemben, hogy ennek a mostani Hitelnek a megjelenése a legfigyelemreméltóbb eredmény, 
amit a cselekvő erdélyi ifjúság az utóbbi években elért.”17 

A találkozó kezdeményezése és megszervezésének érdeme körüli ügyes-
kedések utóbb egyik meghatározójává váltak a folyóirat feledésre „ítéltetésének”. 
De ennek okai között szerepel aztán az a valóban cselekvő és felelős magatartás, 

                                                 
16Albrecht Dezső: Építő Erdély. Hitel, 1935/1., 23. 
17Tamási Áron: A Hitel fiataljai. Brassói Lapok, 1936. április 11., 12. 
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amit a Hitel együttgondolkodói tanúsítottak 1940-ben és a háború végén, s me-
lyet a szocializmust építő években okosabb volt elfeledni. Természetesen a Hitel-
lel együtt.  

Ebben az általam „harmadik” Hitelnek nevezett18 időszakban a szellemi kör jelen-
tős mértékben kibővült. Az anyaországból érkezettek is csatlakoztak hozzájuk és 
egyben havonta megjelenő, támogatott és országos terjesztésű folyóirattá vált.  

A szerkesztők közül egyesek egyéb feladatokat kapnak. Albrecht és Vita behí-
vott országgyűlési képviselő lesz, Venczel a Történettudományi Intézetnél, illetve 
az EMGE statisztikai osztályánál dolgozik. A lap szerkesztését Kéki Béla és Kiss 
Jenő végzi.  

A szűkös idő nem engedi meg az akkor begyűrűző szellem részleteinek tagla-
lását, de mindenképpen megállapítható, hogy az addigi elveket fel nem adva, de 
kissé megváltozott tartalommal jelenik meg a lap. Elítélhető tartalmi törés nem 
észlelhető, egy-két németbarát vagy a zsidó kérdést tangenciálisan érintő meg-
jegyzéstől eltekintve, de például több közéleti személyiség kötelező szerepeltetése 
is gyengíti az addig ismert színvonalat. A lényeget tekintve azonban a szellemi 
kör nem hazudtolja meg magát. 

A Hitelesek tevékeny részeseivé válnak Erdély veszedelmek közt sodródó tör-
ténelmének. 

Már 1940-ben és még a második Bécsi Döntés nyomán bevonuló honvédség 
megjelenése előtt összegyűlnek és a Teleki Ernő lakásán megszálló Teleki Pálhoz 
memorandumot juttatnak el Erdély magyar értelmiségének óhajaival. Ebben nem 
csak bizonyos fokú önállóságot kérnek az erdélyi magyar civil szerveződésnek, 
de az elvárható nemzetiségi politika alaptételeit is lefektetik. Ennek nyomán lett a 
román lakta vidékeken dolgozó közhivatalnokoknál elvárás a román nyelv isme-
rete és kötelező a román nyelv oktatása a magyar iskolákban, sőt választható 
érettségi tantárgy is. Román intézmények felállítását is kérik.19 

Az ország hadbalépésével szembeni ellenvéleményükre számos adat utal.20 A 
deportálások idején közülük kerül ki a mentességek ügyének intézését felvállaló 
Vita Sándor.21 

Az egyre vészesebb időkben aztán még jobban láthatóvá vált a Hitel szellemi 
körének valódi értékrendje.  

Keveset beszéltek eddig arról, hogy Teleki Pál az Erdélyi Pártot éppen saját 
németellenes vonalának erősítése miatt óhajtotta létrehozni. A Hitelesek ebben is 
ott voltak és Teleki halála után is ebben a szellemben cselekedtek. Amint arra 
Vallasek Júlia, Török Zsuzsanna nyomán, figyelmeztet, valójában az Erdélyi Párt 
                                                 
18Szász István Tas: Beszédes hallgatás, avagy három Hitel és ami utána következett. Kriterion, 2007. 
40. 
19Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. „Hinni és hihetni egymásba” (Hitel). Kriterion, 2003. 66-
67. 
20Id. Dr. Szász István birtokomban levő emlékiratának kéziratából. 
21Vita Sándor birtokomban levő gépelt emlékírásából. 
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politikai programja a Hitel-mozgalom elképzeléseinek enyhén módosított vál-
tozata volt.22 

 

 
 

A Hitel asztala ma a lakásmúzeumban 
 
Aztán komoly részt vállaltak több sorsdöntő kérdés megoldásában. Az ország 

németek általi megszállása után a bevonuló Gestapó a politikai foglyok likvidálá-
sára készült. A Hitelesek e foglyok szabadon bocsájtásában való szerepéről maga 
Balogh Edgár is írt. „…Öten ültek le tárgyalni, a gróf (Teleki Béla. A szerző megj.) s 
az összekötő szerepét vállaló Demeter Béla mellett: Mikó Imre, aki már múltjával kiérdemelte 
bizalmunkat, Szász István agrármérnök, az EMGE egyik vezetője, Teleki bizalmasa, és 
Vita Sándor országgyűlési képviselő, a Hitel mérsékelt szárnyának egyik jelese, szövetkezeti 
ember. Az öttel szembe Demeter János, Kovács Katona Jenő mellett Jordáky Lajos és Csögör 
Lajos ült, virtuálisan én voltam a párba vett ötödik. Itt e körben hangzott el Teleki ajánlata 
és Kovács Katona Jenő válasza, s az őszinte szó nem maradt visszhangtalan.” 23 A művelet 
a Gestapó orra előtt sikerült.  

                                                 
22Vallasek Júlia i. m. 69. 
23Balogh Edgár: Szolgálatban. Bukarest. 1978. 337-338. 
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De a fegyverszünet ügyében is — Bokor Péter szavaival élve — „jött a lendület 
Erdélyből.”24  

Már a román kiugrás után két nappal Vita Sándor több barátjával arra kéri (a 
szintén Hiteles) Teleki Bélát, hogy Horthyt a kiugrásra ösztönözze. Teleki ezt 
meg is teszi még augusztus 31. előtt, de Horthy az országban állomásozó jelen-
tős német erőkre hivatkozik és polgárháborútól fél. Az ekkor már miniszterelnök 
Lakatos Géza megnyugtatja, hogy nem lesz támadás Dél-Erdély ellen. 25  Ezt 
megelőzően az augusztus 23. után letartóztatott „gyanús” románok szabadon 
bocsájtását Vita, Tamási és Haynal Imre professzor, Dr. Inczédy-Joksman Ödön 
főispánnál éri el.26  

Vita Sándor ifjú Horthy Miklóssal is tárgyal. Mint arról Bokor Péternek nyi-
latkozott: a fiatal Horthy hevesen kikelt a kormány ellen, amely szerinte illúziók-
ban él. „Nekünk a Szovjettel kell fegyverszünetet kötnünk, hiszen vele szemben állunk harc-
ban.”27  

Szeptember 5-re a német mesterkedések és a németbarát kormánytagok mégis 
elérik a Dél-Erdély irányába tervezett támadás elindítását. 

A szeptember 8-i minisztertanácsi ülésen egyedül Teleki Béla áll ki határozot-
tan a fegyverszünet mellett, aztán 10-én titkos találkozója van Horthyval.28 

Szeptember 12-én délután gyűlnek össze azok, akik elhatározták, hogy me-
morandummal fordulnak Horthy kormányzóhoz a fegyverszünet ügyében. Ek-
kor születik meg az úgynevezett negyvenek beadványa, és ez egyben az illegális 
Magyar Tanács létrejöttének időpontja is. A tanács választott elnöke maga Teleki 
Béla lesz. A memorandum 40 aláíróját Bokor Péter csak részben idézi. A mint-
egy 20 felsorolt között 12 Hiteles van.29 

A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások előkészítésében és bonyolításában is 
részt vesznek. A Faragó-féle delegáció útját előkészítők közt van Atzél Ede, aki 
azt megelőzően már megjárja Moszkvát.30 A küldöttségben Teleki Béla helyét a 
szerinte jobb diplomata Teleki Gézának adja át.31 

A kiürítési rendelettel sem értenek egyet és éppen az EMGE segítségével — 
ahol számos Hiteles dolgozik — sokat tesznek ellene. 

Aztán Kolozsvár nyílt várossá nyilvánításában és a minél békésebb átmenet 
szervezésében való tevékeny részvétel következik.  

Atzél Ede utóbb Gödöllőröl indul ismét parlamenteri feladatok ellátásra. Ek-
kor látják utoljára. 
                                                 
24Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. RTV — Minerva — Kossuth. Budapest, 1982. 202. 
25U. o. 213. 
26U. o. 
27U. o. 214. 
28U. o. 215-216. 
29U. o. 237. 
30U. o. 231. 
31Id. dr. Szász István birtokomban levő emlékiratainak kéziratából. 
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Mindezek a cselekedetek bizony szintén feledésbe merültek. Részben mert 
mások érdemeinek tüntették fel azokat, részben, mert nem illettek bele abba a 
hamis képbe, melyet végrehajtóikról akkoriban festegettek. 

Kérdezhetné a mai hallgató, hogy mi köze van mindehhez egy folyóiratnak? 
Nos, éppen ezek a történések igazolják azt, hogy a valóban felelős értelmiség 
nemcsak arra képes, hogy meddő vitákat folytasson, hogy tudását fitogtatva 
írásaival kápráztasson el, hanem akkor, amikor a történelmi helyzet azt kívánja, 
valóban és akár kockázatot vállalva is részesévé válik a napi eseményeknek, a szó 
szerinti küzdelmeknek. 

A „harmadik” Hitel tagjai s itt elsősorban az erdélyiekre — vagyis a „máso-
dik” Hitel munkatársaira — kell gondolnunk, mindezt tudták, érezték és fel is 
vállalták.  

Ezek után mi mást mondhatok, mint hogy azok, akik a Hitelben megjelent írá-
sok olvasása után, a hitelesek immáron egytől-egyig lezárult curicullumának is-
meretében, tudva, hogy közülük hárman a halált is vállalták s a többiek pedig 
egész — nem egyszer nagyon is áldozatos — életükkel bizonyítottak a Hitel szel-
leme mellett, még esetleg ma is megpróbálják támadni vagy félremagyarázni 
szándékait, a jóhiszemű vélekedő szemében is nagy hibát vétenek, de a szigorúb-
ban ítélkező akár tárgyilagosságukat is megkérdőjelezheti. 

 
Visszatérve a folyóirathoz, amit sajtótörténeti szempontból még fontosnak 

tartok, az az irodalomcentrikus és a teljességre törekvő szemléletek összefésülé-
sének kérdése lenne.  

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztésének elindításakor a Hitelt va-
laha elítélő Balogh Edgár ki másnak, mint az egykor volt Hitel társ-főszerkesztő 
Venczel Józsefnek a tanácsát fogadta el, mikor nem az irodalomcentrikusságra 
alapozta a — jóval halála után — éppen napjainkra teljessé vált lexikont. 

Ha jóhiszemű is szeretnék lenni, megjegyezhetném, hogy a Hitel tudatos el-
hallgatásának tagadhatatlansága mellett természetesen az irodalomcentrikus 
szemlélet is hátráltathatta a remélt feltámadást, hiszen mint már tudjuk, a lap 
munkamegosztásban dolgozott és a nemzetstratégia, nemzetpolitika köréhez 
köthető tanulmányokat közölte. Ez akár részleges felmentést is adhatna egyes 
hallgatagoknak. Bár, ez esetben, éppen az egyéb tudományok művelőinek kellett 
volna felfedeznie ezt az igen érdekes és értékes forrást. 

Mint már idéztem, annak idején a folyóiratot — a maga területén — Tamási 
Áron a kor legnagyobb teljesítményének tartotta. De érdeklődő és értékelő, oly-
kor féltő figyelemmel kísérte sorsát Szekfű Gyulától, Németh Lászlón keresztül 
Szabó Zoltánig, Boldizsár Ivánig és Erdei Ferencig a „kinti” magyar gondolko-
dók igen széles merítésű társasága is.  

A szerkesztők egymás közti levelezésében rátaláltam önmeghatározásukra 
vonatkozó adatra is. Albrecht Dezső, egy a barátjához és szerkesztőtársához, Vi-
ta Sándorhoz írott kései levelében liberálisnak nevezi társaságukat. Ezt ma köny-
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nyű félreértelmezni, hiszen a szavak és fogalmak elferdítésének korát élve, ahány 
olvasó, annyi gondolat ötlik fel e szó nyomán. Az ő gondolkodásuk azonban 
nem a mai neoliberalizmus, hanem az egykor építő és oly hasznos feladatokat el-
végző nemzeti liberalizmus ideáit idézi. 

Hogy ez a nemzetpolitikai szemle milyen ma is korszerű felismerésekkel 
büszkélkedhetett, arra az olvasó engedelmével még egy igen fontos példát hoz-
nék fel. Ebben Venczel József a Leopold-féle diploma idejét, vagyis az erdélyi 
nemzeti fejedelmek koráról a gubernátorok korára való átlépést említi, Apor Pé-
ter Metamorphosis Transylvaniae című ismert írását idézve. A nagy változás e kor-
szakát az 1918-as impériumváltást követő korral veti össze és a nagy változáso-
kat követő társadalmi mozgásokat elemzi. Ha az alábbi idézetet elolvassuk, óha-
tatlanul jut eszünkbe a mostani „rendszerváltás” utáni állapotunk. Apor idejében 
a fejedelmi Erdély társadalma Bécs nyugati vonzásába kerül. 1918 után viszont 
egy balkáni világ terpeszkedik el felette. A mai magyar társadalom (és ez Közép-
Európa minden magyar szigetére is érvényes) a globalizált világot minden téren 
képviselő Unió mindenható holdudvarában éri meg kívánatos és nem kívánatos 
változásait. 

A Venczel-tanulmány címe: Metamorphosis Transylvaniae. 32  Első fejezetében, 
melynek címe: Történeti példa a változásról, a szerző így ír: 

„Bíró Vencel dr. nemrég megjelent történeti monográfiája a leopoldi diplomát követő kor-
szak feltárásában Erdély elnyugatiasodásának jegyeit elemzi s rámutat a XVIII. századfor-
duló lényegére, mely nemcsak hatalomváltozás, hanem közszellembeli váltás is. A fejedelem a 
guberniumnak adja át helyét s egyidejűleg Bécs és a nyugati szellem hatására új intézmények, 
új szokások, új kultúrfölfogás, valamint új életmód alakul ki. Metamorphosys Transylvaniae 
— Apor Péter szavaival. 

A történetíró szemléletében azonban a Metamorphosys Transylvaniae jelentésében és jelen-
tőségében is lényegesen kiszélesül.” 

(…) 
Mint Venczel József írja, Apor, a művelt cselekvő ember sem tudta felfogni 

csak a külső jegyeket: a „náj módit”. Maga mondja, hogy „Erdélynek régi alázatos 
együgyűségében holtig megmaradott”.  

Aztán Venczel így folytatja: 
„…nyilvánvaló, hogy az 1690. évihez hasonló helyzetalakulás feladatkérdés, tehát köz-

szellem alakító. 
Ebből a szempontból az altorjai gróf életműködése, korának közszellemváltozása s egyál-

talán az az új életforma, amelyet a történetíró Erdély e korszakából bemutat, nagy tanítás 
mindannyiunknak, akik (s itt Bíró Vencelt idézi) »csak most kezdünk teljes tudatára éb-
redni az 1918. évi uralomváltozás jelentőségének és következményeinek«”. 

A Magunk revíziója című fejezetben ezeket írja: 

                                                 
32Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae. Hitel, 1936/1. 73-80. 
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„Az új »Metamorphosis Transylvaniae« tehát a történelmi példa alapján — kétszáz esz-
tendővel azután, hogy Apor Metamorphosisát befejezte — nem fakadhat amahhoz hasonlóan 
konzervatív elhárításból. Mert az, ami Erdély földjén az utóbbi évtizedekben végbement, most 
sem egyszerű külsőséges, formai átalakulás, hanem a szellemet is átalakító és megérlelő. Tehát 
időszerű látást és megfontolást kíván. Az új „Metamorphosis Transylvaniae” nem apori si-
rám, hanem feladatkönyv, mert »azok az alapvető fogalmak és meggyőződések, amelyeket (az 
erdélyi magyarság) régi életéből hozott magával, többé nem fejezik ki az életet, a valóságot ma-
gát«,…mert »az az önvédelem, amelynek lényege az, hogy ’nem felejt és nem tanul’, az elme és 
a szív összehúzódása, megkeményedése, elzárkózása a valóság parancsai elől« és mert »előítéle-
tei vannak, melyek meddők és pusztítók, melyek miatt nem tudja felismerni és követni az ön-
feláldozó kötelesség és szolgáló szeretet isteni parancsát, melyben élete és jövendője van«. 

Ennek megfelelően az új »Metamorphosis Transylvaniae« lényegét Makkai Sándor immár 
öt esztendeje, hogy a Magunk Revíziójában megfogalmazta, azonban közkinccsé és a megfon-
tolás anyagává még nem lett. Részben mert sokan nem éppen így látták és látják a tényeket s 
ezért önmaguk szempontjából legalábbis joggal maradnak meg — mint Apor Péter — »régi 
alázatos együgyűségük«-ben, de azután nagy a száma azoknak is, akik — mit tagadjuk — 
még a külső változásokra sem nagyon ijedtek fel.”  

Itt Venczel József a szerző főszerkesztő, Makkai Magunk revíziójáról told be 
egy bekezdést: 

„A Magunk revíziója azonban a nagy szélcsend ellenére is a változás tanulságtétele. Kívá-
nalmait első megjelenése óta egyazon hangsúlyozással hirdetik a tények: a változás kényszerű 
parancsai. 

Közelebbről: 
1. »Nemzeti öntudatunknak mindenképen, bármi sorsban is meg kell változnia, újulnia, 

tisztulnia.« 
2. »Az erdélyi magyar kisebbség élete a társadalmi megszervezkedésen fordul életre vagy 

halálra.« 
3. »Az intellektuális pályán maradtak vagy leendők kis serege nemzeti jelentőséget csak, 

mint a népért élő, a nép közt élő, a népet szolgáló vezető réteg nyerhet.« 
4. »Egész lelki és szellemi életünknek, kultúránknak vissza kell hajolnia a néplélek 

mélységeibe és onnan kell öntudatra hoznia, kiművelnie és a világ előtt is megmutatnia mind-
azt, amiért joga van élnie a magyarnak.« 

5. És végül »A nemzeti öntudat revíziójának és a társadalmi megszervezkedésnek gyümöl-
csei a fiatal nemzedék számára érnek.« 

A változás hirdetőin, úgy látszik, betelik a törvény. Az új magatartás követelését bár a ré-
gi elégtelenségének érzete váltja ki, kezdetben mégsem tud közösségi jelenséggé általánosulni, 
hanem csak a gondolkodó és értéktudattal megáldott személyiség kizárólagos, szubjektív 
»norma élménye« marad. A közösség lassabban mozdul az új felé. A változás konzekvenciáit 
csak idők múltán teszi központi életparanccsá. Ezért a Magunk Revízióját ma is forradalmi 
iratként kell emlegetnünk. Így »Az élet kérdezett« tanulmánykötetben új kiadását nem a 
múlt emlékeként, hanem a jövő iránymutatójaként olvassuk. A fél évtized újszerűségéből mit 



Szász István Tas: A kolozsvári Hitel folyóiratról 93 

sem faragott le. Más szavakkal: az erdélyi magyarság élete ma alig több lényegében, mint öt 
évvel ezelőtt.” 

Mondanom sem kell, hogy mindez mennyi aktuális üzenetet tartalmaz szá-
munkra is.  

 
1944 után, az ebben érdekeltek ügyes asszisztálásával, a Hitel — a besározás 

módszere általi — feledésre lett ítélve. Sorsa nem volt hasonlítható a közismert 
TTT egyik csoportjáéhoz sem. Nem tiltották, de nem is tűrték, nem támogatták, 
de nem is torolták meg ritka kényszerű felemlítését. Történetek igazolják, hogy a 
„félni jó” a „Tartsunk Tőle” két T-je lengte körül. 

Így aztán Erdélyben az új generáció nem ismerhette meg, a régiek a sokunk 
által ismert kussolással viszonyultak hozzá, s az anyaország sajtótörténete telje-
sen elfeledte. 

A Hitel által megoldásra felmutatott gondok azonban, hatványozott mérték-
ben és új színekkel gazdagodva tovább éltek. A Hitel által javasolt megoldások 
szükségessége nem volt kétséges, ugyanakkor nem volt lehetséges sem. 

Éltető teljesítmények formájában, mégis ott lappangott az értékteremtő erdé-
lyi magyar értelmiség hétköznapjaiban. Az eszmét és a célt nem emlegetve, de a 
cselekvést fel nem adva. Mert bár a Hitelesek közül sokan emigráltak vagy repat-
riáltak, illetve expatriáltak, sőt egyesek életükkel fizettek elveikért, az otthon 
maradottak — sőt az eltávozottak is — jelentős, nem egy esetben hatalmas 
munkát végeztek az ezt követő akadályokkal és veszedelmekkel telt év-
tizedekben. A Hitel „szellemét a tűz meg nem égeté”. 

A Hitel nagy generációja, a Hitelt nem emlegetve, arról nem is beszélve, de a 
múltat végképp el nem törölve, részt vett az új és ma is alkotó és küzdő erdélyi 
értelmiségi generáció felnevelésében, s ha nem beszélhettek, akkor munkájuk, 
példájuk és életmodelljük volt az, ami kisugárzásával nagyszerű utódok sorának 
felnevelését segítette. 

Az utolsó Hiteles, Lőrinczy László, pár hónappal ezelőtt hagyott itt minket.  
De lássunk bizonyítéknak néhány, a folyóirat és szellemi kör elsüllyedése után 

is szellemi befolyást gyakorló nevet, a közismert teljesítmények felesleges emle-
getése és a teljesség igénye nélkül, csak ábécésorrendben: Bözödi György, 
Debreczeni László, Domokos Pál Péter, Entz Géza, Gy. Szabó Béla, Illyés 
Elemér, Jancsó Elemér, Jékely Zoltán, Kéki Béla, Kiss Jenő, Kós Károly, László 
Gyula, Makkai László, Márton Áron, Mikó Imre, Nagy Géza, Nagy Miklós, 
Szabédi László, Szabó Lajos, Szabó T. Attila, Szemlér Ferenc, Szenczey László, 
Szervátiusz Jenő, Tamási Áron, Venczel József, Vita Sándor, Vita Zsigmond, 
Wass Albert.  

És akkor még nem beszéltünk a közöttük levő nem kevés iskolateremtő sze-
mélyiség kisugárzásáról. 

1989 után volt egy biztató kísérlet, melynek nyomán „Hitel, erdélyi szemle” 
címmel, 1994-ben, Bíró A. Zoltán, Horváth István, Koszta N. István és Péntek 
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János újraindították a lapot Csíkszeredában: Hitel, erdélyi szemle címmel, de sajnos 
csak két külön és egy összevont szám jelent meg, majd megszűnt.  

 
Ezek voltak tehát igen röviden a Hitel történetének állomásai, felmutatván e 

nagyszerű nemzedék összefogásának, együttgondolkodásának, otthoni belső 
vagy idegenbéli külső száműzetésben is élő alkotókészségének, nemzetszolgálatá-
nak, iskolateremtésének mintegy a vázát.  

Sok hasznos kutatómunka szükségeltetik, hogy teljesítményük rejtett tárnáiból 
a magyar szellem energiáira oly éhes jelenbe felhozhassuk életet jelentő szellemi 
nemesfémeiket. 

Mint ennek a munkának fontosságára már gyermekként és ott közöttük rá-
csodálkozó érdeklődő ember, mint olyan szerencsés, ki beleszületett ebbe a szel-
lembe s azt nem csupán szülein át kapta meg, de számos élő Hiteles személyes 
varázsát is érezve nevelkedett, kötelességemnek éreztem a magam lehetőségei 
szerint részt venni a mentő munka első fázisaiban. 

Emlékanyagukat először át kellett menteni a nyomorúság és a csengőfrász 
évein. Ezt még szüleim végezték el. Utána volt idő, mikor el kellett dugni. Ma-
gyarországra történt kényszerű áttelepülésem után az írott és tárgyi emlékeket át 
kellett oda vinnem. Ez egymagában 15 évet vett igénybe. Ezután következett az 
elhelyezés megoldhatatlannak tűnő gondja, melyben az isteni gondviselés és 
Makovecz Imre voltak segítségemre. 

Aztán a nyugdíjas évek lehetővé tették a kutató munkát és egy tisztázó könyv 
megírását. Sajnos a Hitel-monográfiát megíró Illyés Elemér kézirata utolsó perc-
ben bekövetkezett halála után nem sokkal eltűnt Olaszországból. Közben azon-
ban megszületett két kitűnő írás: Záhony Éva tanulmánya33 és Vallasek Júlia esz-
széje34, melyek nagy támaszt jelentettek nekem. Ezt követte Boros Zoltánnak a 
könyvem alapján készített dokumentumfilmje, majd számos rádiós televíziós és 
nyomtatott formában megjelenő, a témát népszerűsíteni igyekvő kísérletem. A 
Kárpát-medence és nyugat több városában rendezett könyvbemutatókkal is pró-
báltam a Hitelt visszahozni a köztudatba. Végül 2010 decemberében felavattuk 
házi múzeumomat, melyben azóta számos csoportos és egyéni látogatás zajlott 
le, minden esetben a Hitelről szóló előadással is egybekötve. Az idén májusban a 
Magyar Írószövetség székházában megszervezett konferencia számomra egy 
több mint 38 éves munka betetőzését jelentette, de ezt is megtoldotta az a vélet-
len, hogy a Magyar Örökség Díjra benyújtott dokumentációmat, teljesen véletle-
nül éppen ezen a napon bírálták el és a kolozsvári, valamint az örökséget felvál-
laló budapesti Hitel műhelyei együtt kapták meg a megtisztelő elismerést.  

Mivel is kezdtem gondolataimat? Ha még emlékeznek, a munkám során en-
gem elkísérő csodákkal. Eleddig ez volt a legújabb. 

                                                 
33Záhony Éva: Hitel. Kolozsvár 1935–1944. Bethlen Gábor kiadó, Budapest, 1991. 
34Vallasek Júlia: Sajtótörténeti esszék. „Hinni és hihetni egymásba.” (Hitel) Kriterion, 2003. 
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Szeretném hinni, hogy a jövőben valódi helyére kerül ezeknek a nagyszerű 
magyaroknak az életműve és annak üzente, s úgy, amint azt ők is akarták, a ma-
gyar jövő szolgálatába állhat. 

Ha belelapoznak a Hitel számaiba, látni fogják, hogy a problémák változatla-
nok, a gondok csak nőttek, az akadályok és akadályozók tábora úgyszintén s ártó 
hatásuk is folyamatos, megosztottságunk pedig minden eddiginél nagyobb ve-
szedelmet jelent. 

A Hitel integrálni is képes szellemére tehát nagy szükség mutatkozik. 
 
Leányfalu, 2012. július 19. 
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