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Arra kaptam felkérést a mai Hitel-konferencia kigondolóitól, hogy próbáljam 

végiggondolni, miképpen élt tovább (élt-e egyáltalán) a hivatalosan sokáig 
„fasisztá”-nak bélyegzett Hitel szellemisége az 1945 utáni erdélyi magyar kisebb-
ségi közgondolkozásban. Képes volt-e azt megtermékenyíteni valamiféleképpen? 
Miképpen válaszoltak a maguk idején a Hitelt is foglalkoztató nemzeti sorskérdé-
sekre azok, akik a kommunista hegemónia valamelyik szakaszában a közért való 
cselekvés lehetőségéhez jutottak, vagy cselekvési lehetőségeket teremtettek ma-
guknak? 

Egy kiszabott idejű előadás keretében nincs tér arra, hogy a Hitel szellemisé-
gét, tehát azt az örökséget, amelyet az utódokon számon kérhetnénk, legalább fő 
vonalaiban bemutassuk. Elöljáróban mégis meg kell próbálnom nagyon tömören 
— s remélhetőleg nem hiányosan — megfogalmazni annak a programnak a 
lényegét, amelyet képviselt.  

A Hitel megjelenésének tíz éve alatt azon fáradozott, hogy az akkori magyar valóság prob-
lémáival tudományos szigorúsággal szembenézzen, hogy a kisebbségi magyarságot a magyar 
múlt és szellem valós értékeinek ismeretével nemzettudatában megerősítse, s ebben a munkában 
intézményeit megerősítve, a kisebbségi magyar közösséget a kiszorítás és elnemzetietlenítés ál-
lampolitikájával szemben ellenállóképességében erősítse.  

A folyóirat főszerkesztője, Albrecht Dezső 1939-ben, amikor a Károly-dikta-
túra idején létrehozott Magyar Népközösség legfontosabb feladatait mérlegelte, 
azokat a következőkben jelölte meg: „a) végrehajtani azokat a munkákat, amelyeket 
közművelődési, gazdasági vagy társadalmi síkon a Népközösség végezni kíván; b) teljes erőből 
támogatni az egyházak és iskolák munkáját; c) megszervezni a kölcsönös segély és segítség le-
hetőségét; d) megteremteni a közösségbe való bevonás, az együvé tartozás érzetét és a közös cé-
lok öntudatosítása útján a legteljesebb lelki egységet.”  

Ezeknek a célkitűzéseknek a képviseletére azonban nem csak a folyóiratnak, 
de a második világháború után kialakult új kisebbségi helyzetben a szellemét 
meghatározó szerkesztőknek-munkatársaknak sem volt lehetősége. A Hitel utol-
só száma 1944 májusában (másfél hónappal Magyarország hitleri megszállása 
után) jelenik meg. A főszerkesztő, Albrecht Dezső a nyilas hatalomátvétel után le-
mond képviselői mandátumáról, illegalitásba vonul, majd amikor a háború után 
Románia „háborús bűnös”-ként kiadatását kéri, Nyugatra távozik. Kéki Bélát be-
hívják katonának, amerikai fogságba esik s amikor onnan szabadul, a közélettől 
visszavonulva, Budapesten lesz a könyvtártudomány elismert szakembere. 
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Makkai László a front előnyomulásakor végleg elhagyja Erdélyt. Vita Sándor 1944 
nyarán, Kolozsváron marad ugyan, s részt vesz a küszöbön álló hatalomátvétel 
terheit a baloldallal együttműködve elhárító Erdélyi Magyar Tanácsban, Kolozs-
vár elfoglalása után azonban a szovjet kémelhárítás emberei elhurcolják, kiszaba-
dulása után szintén Magyarországon él, politikai okokból ott is kirekesztve a szel-
lemi életkörből. A fő munkatársak közül Mikó Imrét az oroszok ugyancsak elhur-
colják, 1948-ban tér haza a hadifogságból. Orosztanár lesz Kolozsváron, de az 
1956-ot követő megtorlások idején kiteszik állásából, s csak tíz év elteltével tér-
het vissza szellemi pályára: fordító, művelődéstörténeti tanulmányokat, később 
életrajzi regényeket, élete utolsó éveiben (Fazakas János, a Párt egy ideig nagyha-
talmú KB-titkára megbízásából) kisebbségjogi tanulmányokat ír és publikál, s 
1970-től a Kriterion Könyvkiadó szerkesztőjeként az első időkben része van a 
kiadói koncepció kialakításában és megvalósításában. László Dezső egy időre sze-
rephez jut ugyan az erdélyi egyházi közéletben, de 1952-ben, majd 1957-ben őt is 
letartóztatják, éveket tölt börtönben, szabadulása után az egyházkerületi levéltár 
őre, néhány év elteltével térhet csak vissza lelkészi állásába. Venczel József nevéhez 
1945/46-ban az újonnan létrehozott Bolyai Tudományegyetem egész struktúrá-
jának megalkotása fűződik, de csak 1948-ig tűrik meg az új egyetem keretei kö-
zött, 1950-ban pedig a Márton Áron-per elítéltjeként 11 évet tölt börtönben. 
Szabadulása után kottamásoló, s szaktudását csak élete utolsó éveiben hasznosít-
ja az egyetem szociológiai intézetét vezető professzor. Megjárja a börtönt a Hitel 
legfiatalabb nemzedékéhez tartozó Nagy Géza is, aki a háború utáni első években, 
Venczel mellett szintén szerepet vállal az új magyar egyetem megszervezésében, 
majd középiskolai tanár, a börtön után fordító, az erdélyi ref. egyházkerület tiszt-
viselője. Látszólag háborítatlan Juhász István pályája: a kolozsvári protestáns teo-
lógia professzoraként fejt ki értékes teológiai tudományos munkásságot is, de 
belügyi megfigyelési dossziéjában ott sorakoznak a Hitelben közölt tanulmányai, 
amelyekkel nem egyszer tesznek keresztbe egyházi pályáján. 

A „személyi állomány” sorsának ilyetén alakulása azonban csak az érem egyik 
oldala. A szellemi élet alakulását ugyanis (akárcsak az egész magyar kisebbségi 
politizálást) 1944 őszét követően a „hitelesekkel” már a Vásárhelyi Találkozó 
idején szembekerült baloldal exponensei határozzák meg, akik — amint később, 
már önkritikusan Gáll Ernő megfogalmazza — „régi-új kizárólagosságoktól lelke-
sülten” veszik ki részüket „a háború megpróbáltatásaitól megviselt erdélyi társadalomnak a 
marxizmus képére való átgyúrását célzó ’forradalmi’ erőfeszítésekből”. Nem csodálkozha-
tunk azon, ha az ideológiai harcnak már az első éveiben a Hitelre „az átkozott re-
akciós múlt köztünk élő maradványai”-nak bélyegét sütik. 

Az újra kisebbségivé vált csehszlovákiai, kárpátaljai, jugoszláviai magyar nem-
zetrészek tragikus sorsára s Erdélyben a Maniu-gárdák által elkövetett gyilkosságokra 
gondolva, úgy érezhettük, hogy számunkra a megmaradás esélyét jelentheti a 
MADOSZ háború előtti kapcsolata az akkor még illegalitásban működő romániai 
Kommunista Párttal, s ígérete a jövőre nézve „az együtt élő népek testvériségé”-t hirdető 
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ideológia. Sajnos, az erdélyi magyarság, mint politikai erő, már ebben az időszakban 
anélkül vált egy politikai alku ütőkártyájává, hogy a demokrácia táborához való csat-
lakozásáért, ígéreteken — és az új békeszerződésig tartó rövid intézmény-teremtő 
önállóságon — kívül valamit is kapott volna.  

Pedig az 1944 őszén Észak-Erdélybe ismét visszatérő „kisebbségi világ”-ban újra 
feltevődnek azok a kérdések, amelyekkel annak idején Albrecht Dezsőék szembesül-
tek. Az első években igaz, a Magyar Népi Szövetség keretei között érvényesült bizo-
nyos fajta népfronti tömörülés. De a CASBI (az elmenekültek javainak teljes elkob-
zása), a földbirtokok kisajátítása már akkor előre vetítette azt, hogy veszélybe kerül-
nek a kisebbségi magyarság számára létbiztosítékot jelentő anyagi javak, s hogy ez 
mit jelenthet, azt voltak, akik már akkor látták. Csak Szabédi Lászlót idézem, aki egy 
1946. május 17-én kelt levelében ezt írta Jordáky Lajosnak: „…nemzetiség és territórium 
egymással szorosan összefüggő dolgok. Nemzeti territórium nélkül nincs nemzeti lét. A földreformot 
mégis a nemzetiségi szempontok teljes figyelembevétele nélkül oldották meg… Ha ez folyvást így ha-
lad tovább is — a folyamat nem új! —, néhány nemzedék múlva nem lesz itt magyar nemzeti ter-
ritórium, ami azt jelenti, hogy a magyarság virtuálisan megszűnik nemzetiség lenni, ha hetvenhét 
törvény védi is nemzetiségi jogait.” 

És így történt. Luka László (a román Kommunista Párt harmadik embere) 
már 1947-ben kiadta a jelszót: „Fel kell számolni az elvtelen magyar egység jegyében fo-
gant politika minden következményét: a politikai és világnézeti arcvonal minden zugában szi-
gorú tisztogatást kell végrehajtani.” A Magyar Népi Szövetség pedig felvállalta ezt a 
munkát. „Osztályellenség”-ként eltávolították a közéletből „a nemzeti egység naciona-
lista politikájá”-nak exponenseit, olyan vezető erdélyi magyar értelmiségieket, mint 
Bánffy Miklós, Benedek Marcell, Bónis György, Búza László, György Lajos, 
Jékely Zoltán, Kristóf György, Szász István, Tavaszy Sándor; mások — Márton 
Áron, Venczel József, Szász Pál, a római katolikus egyház több püspöke — kon-
cepciós perek nyomán — börtönbe kerültek, többen közülük ott haltak meg. 
Ami pedig a gazdasági vonatkozásokat illeti: az 1947. december 30-i kommunista 
hatalomátvétel után következett az egyházi javak, a magyar szövetkezeti tulajdo-
nok kisajátítása, a magyar kis- és középiparos réteget is likvidáló államosítások, 
majd a mezőgazdaság kollektivizálása, ami a „nemzeti territórium” rohamos felszá-
molását jelentette. 

Az erdélyi magyar értelmiségi elitnek az a része, amelyik felvállalta az új rend-
szerrel való azonosulást, s zokszó nélkül (sőt igen sokszor lelkesedéssel) betago-
lódott az új hatalom felkínálta intézményi keretek közé, majd csak a Sztálin halá-
la utáni „olvadás” légkörében jutott el oda, hogy az 50-es évek első felében a „test-
véri népek közös szabad hazája” jelszavainak hazugsága és a mögöttük meghúzódó 
realitások ellentmondásai felől keserű tapasztalatokat szerezve, azokat szóvá is 
tegye. 

Az első alkalom erre 1956 szeptemberében, néhány héttel a Magyar Forrada-
lom kirobbanása előtt adódott, amikor kolozsvári és marosvásárhelyi magyar 
írók a Párt Központi Bizottságának két kiküldöttje előtt egész sor nemzetiségi 
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sérelmet sorakoztattak fel. Megideologizálva persze, hivatkozva, az SZKP KB 
XX. Kongresszusa szellemében, a „sztálinista pártvezetés hibáinak kijavítása”, a 
„pártmunka hatékonyabbá tétele”, a dogmatizmus helyett az „alkotó marxizmus 
érvényrejuttatása”, a nemzetiségi kérdés alapelveinek ellentmondó gyakorlatból fa-
kadó „hiányosságok felszámolása”, „a szocialista törvényesség helyreállítása” jelszavaira. A 
felszólalásokban mégis annak az önálló kisebbségi magyar intézményrendszernek 
a számonkérése körvonalazódott, amelynek révén, a felszólalók legalábbis úgy 
látták, a kommunista rendszerben is lehetséges a magyarság megmaradása, sőt 
gyarapodása. 

 

 
 

A Hitel ünnepi estélyének büféje 
 
Az események azonban más fordulatot vettek, s a Magyar Forradalom leve-

rése után — néhány látszat-„engedmény” mellett — a román kommunista hatalom 
rögtön hozzá is kezdett az akkor már állami, de még magyar szellemiségű intéz-
mények, köztük a Bolyai Tudományegyetem, s az önálló magyar középiskolák 
felszámolásához, miközben a Magyar Forradalommal való együttérzés kinyíl-
vánításának vádjával, koncepciós perek sokaságában a romániai magyar értelmi-
ségből is ezreket ítéltek súlyos börtönre — többeket halálra.  

A nemzeti megmaradást garantáló kisebbségi magyar intézményrendszer igényét 
azonban mindezekkel a drasztikus intézkedésekkel csak elfojtani lehetett — kiölni nem. 
Sőt épp az akkori megszorítások tudatosították fontosságát. S amikor Gheorghiu-Dej 
halála után egy kedvezőnek látszó politikai konjunktúrában, egy új „vezér” hatalom-
konszolidációra való törekvése arra lehetőséget kínált, ez az igény újra kifejezésre jutott. 

Az alkalmat erre egy, az új pártfőtitkár, Ceauşescu által kezdeményezett új 
„konzultáció” szolgáltatta, amikor a romániai magyar értelmiségi elit legjavának is-
mét alkalma nyílt arra, hogy a kisebbségi magyarság kívánságait előadja. Az 1968. 
június 27-i bukaresti gyűlésen felvetett elvárások közül a legfontosabb egy ki-
sebbségi statútum kidolgozásának elvárása volt, de szerepelt a felvetések között, 
egy, a magyar kulturális intézmények tevékenységét összehangoló központi ál-
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landó szerv létrehozása, a kisebbségek történelmi múltjához tartozó személyisé-
gek emlékének ápolása, a kisebbségek nyelveinek használata az államigaz-
gatásban, magyar nyelvű televízió, nemzetiségi könyvkiadó, megfelelő létszámú 
magyar osztályok indításának garantálása a középfokú oktatásban, a magyar tu-
dományosság művelésének intézményes biztosítása, a magyar nyelvű szakiskolai 
oktatás megszervezése, stabil beiskolázási keret a magyarok számára az egyetemi 
képzésben, a végzettek kihelyezése, tekintettel az illető vidék etnikai összetételé-
re, önálló magyar művészegyüttesek szervezése, a hagyományos magyar népi ün-
nepségek megtartásának, a könyvtárak magyar könyvállományának biztosítása. 

Mindezekből — spontánul, mert a meghívás egyes részt vevők szerint „fel-
készületlenül” érte a meghívottakat — egy viszonylag teljes körű kisebbségi straté-
gia körvonalazódott. Az elvárások mozgástere persze a rendszer keretei között 
maradt, de az is érezhető volt, hogy ez a romániai magyar értelmiségi elit ki-
gyógyult a kommunista hatalom iránti illúzióiból, s ha vállalta is a keretekbe való 
beilleszkedést, nagyon is tudatos volt benne az, hogy miért vállalja. 

A Ceauşescu által összehívott bukaresti gyűlésen elhangzott felvetésekből per-
sze sok minden papíron maradt, az elhangzottakhoz fűzött hivatalos kommentá-
rok pedig azt is jelezték, hol volt a határa a hatalom „megoldás-készségé”-nek. Az 
1960/70-es évek fordulóján mégis megszületett néhány fontos intézmény: a ro-
mán televízió magyar adása, az önálló nemzetiségi könyvkiadó, A Hét, s telt meg 
új, szabadabb szellemmel számos régebbi intézmény, folyóirat. Ezek aztán külö-
nös jelentőségre tettek szert a romániai magyarság széles köreinek öntudatoso-
dása, műveltségünk dimenzióinak kitágítása szempontjából, s munkájuk nyomán 
újra közösséggé kezdett szerveződni a romániai magyarság. Az 1970-es évek for-
dulójától kezdve az irodalom meghatározó jegye lett valóságunk hiteles feltárása 
és a közösségi iránti elkötelezettség. Az akkor létrejött magyar intézmények fele-
lős munkásai pedig tudatában voltak annak is, hogy a polcokon sorakozó köny-
vek és folyóiratok nyomán kialakulhat a valós népi és nemzeti értékekre, a hiteles 
történelmi ismeretekre épülő nemzettudat, az egyetemes szellemiség értékeit is 
magába foglaló háttérműveltség. Belsőleg ez nyújthatott védelmet kisebbségi 
magyar közösségünk számára a többségi társadalomban egyre erőteljesebb — és 
felülről táplált — nemzeti kizárólagosság és idegengyűlölet évadján, de a félmű-
veltségből táplálkozó, olcsó demagógiába váltó nemzetieskedéssel szemben is. 

Az 1960-as évek végi romániai magyar szellemi térképen egyébként az idő-
sebb és középnemzedék mögé felsorakozott az az új nemzedék, amelynek már 
nem kellett hordoznia „a hatalommal való kollaborálás” stigmáját, s amely, helyzet-
felismerése és problémafelvető elhatározottsága révén fontos szerepet vállalt az 
események további alakulásában.  

Ezenközben — a két világháború közötti értékeink újra-tudatosításának meneté-
ben — a Hitel-örökség közvetlenül is előkerült. Igaz, nem jelentőségének meg-
felelően és nem is egyértelműen. Mert a Vásárhelyi Találkozó 30. és 40. évfordulóját, 
amelyben egyébként a Hitel-csoportnak fontos szerepe volt, az egykor vele szemben 
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álló táborokhoz tartozók visszaemlékezései uralták, s rendhagyónak számított az, 
amit a Találkozó létrejöttében kezdeményező szerepet vállaló Tamási Áron mon-
dott ki (a két háború közötti publicisztikáját tartalmazó kötetében): „Figyelmesen és a 
részt vevő lelkiismeret lehető tárgyilagosságával mérlegre tettem a hangot, a neveket, a látásmódot és 
a célkitűzéseket: s 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.” De már ígéretes jel volt Venczel József tanulmányainak megjelenése, 
amelynek bevezető tanulmányában Imreh István — Venczelt idézve — arra figyel-
meztetett, hogy „Az  ’önismeret’ nem önmagáért fontos, hanem azért, ami belőle következik: a 
javulás és a javítás szempontjából”. És nem mulasztotta el „a vállalkozó kedvű majdani kuta-
tó” számára feladatként jelölni ki azt, hogy „…a Hitel szerkesztése kapcsán a művelődésről 
egészében és részleteiben… szólnia kell”. 

Csakhogy a 80-as évekre már egyre nagyobb hangerővel dübörgött a 
Ceauşescu-féle „homogenizáció” gőzhengere, amely nemsokára sorra kerekei alá 
gyűrte a közösségteremtés és -megtartás szempontjából kiemelkedően fontos 
magyar nyelvű romániai televíziózást, ellehetetlenítette A Hét munkáját, s „magyar 
nacionalizmus, irredentizmus, románellenesség” vádjával már-már kényszerzubbonyba 
húzta a Kriterion kiadót. Ennek a műveletnek olyan célpontjai voltak, mint Kós 
Károly (akinek születése centenáriumán még a nevét sem írhatta le a romániai 
magyar sajtó), Bánffy Miklós (akinek főműve, az Erdélyi történet kiadását egész 
lektori apparátus felvonultatásával akadályozták meg), vagy a Hitel-címszót is tar-
talmazó Romániai magyar irodalmi lexikon, amelyet a legfelső kiadói szerv lektorai 
az említett vádak mellett „a magyar kultúrfölény bizonyításá”-nak kísérletében is bű-
nösnek találták. Ilyen körülmények között a Hitel-örökség körül körvonalazódó 
ébresztő párbeszéd sem folytatódhatott.  

A folyóirat teljesebb örökségének bevitele köztudatunkba feladatként a kommu-
nista diktatúra rendszereinek összeomlása utánra maradt. A Záhony Éva gondozta és 
Budapesten megjelent Hitel-antológia (1991) nyomán csak ez után került sor itthon a 
korábbi kizárólagosságok revideálására, s fogalmazódhatott meg a Hitel-örökségnek a 
szellemtörténeti jóvátételen túli jelentősége, ma különösen időszerű üzenete: „Kisebb-
ségi társadalom még a legszélsőbb individualizmus idején sem engedheti meg tagjainak sem az önző 
különállást, sem a külön csoportokra tagolódást — írta Albrecht Dezső.” És ez igaz volt 1939-
ben, igaz volt (Mikó Imre által egy Hitel-tanulmányban megfogalmazva) 1942-ben, s 
igaz a mostani — változatlanul kisebbségi — helyzetben is. „Esetleges áthallásoktól függet-
lenül — fogalmazott a Hitel-antológia recenzense az Erdélyi Múzeumban még 1993-
ban — kisebbségi közösségépítő munkánkban igazán érdemes lenne ismerni és hasznosítani azt a 
történelmi tapasztalatot, amelyet fél évszázaddal ezelőtt épp az akkori huszonévesek fogalmaztak 
meg a legegyértelműbben.” 


