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A kolozsvári Hitel jelentősége ma 
 
A több mint fél évszázaddal ezelőtt megjelent kolozsvári nemzetpolitikai 

szemlének, a Hitelnek van-e máig ható, netán mára is érvényes tanulsága? Abban 
a korban — korunkban —, amikor a „nemzet” is meg a „politika” is többek 
szemében gyanús szó lett. Abban az időszakban, amikor inkább szemérmesen 
takargatni illik, mint fölfedni értékeinket. Hogy a régmúlt eleven, mert a magyar-
ságot egy értéknek látó, s benne a romániai magyar kisebbséget (nemzetiséget) 
mindenképp alakító-tápláló szelleme ma is él — a több évtizedes elhallgatás után 
éppen itt a feltámadás ideje —, az a folyóirat szellemének: komplex látás- és 
föltárásmódjának, statisztikai táblázatokkal és grafikonokkal alátámasztott ta-
nulmányainak köszönhető.  

Ha Gaál Gábor Korunkja — a két világháború között vagyunk — baloldali 
álláspontot képviselt, kellett egy, a nemzet dolgait határozottabban-hatvá-
nyozottabban képviselő ellenerő, amely a jobb oldal, a népiség értékszemléletével 
képes fölrázni az addig szerteszaladó vagy szunnyadó tábort. Ebből a szem-
pontból természetesen az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz tevékenysége sem lebe-
csülendő, de a Hitel avval volt több, hogy az irodalmi-művészeti központúság 
helyett a szociológiai-társadalmi irányultságot tette meg fókusznak. A különféle 
fölméréseken alapuló, mérhető adatokkal, grafikonokkal sokat mondó egzaktabb 
tudományt. 

A „kis”, újságformátumú Hitelt (hat szám) követő „nagy” Hitel, miként az az 
első szám (1936) Albrecht Dezső jegyezte programadó beköszöntő cikkéből, az 
Az építő Erdély című tanulmányából kiviláglik, sértődésből született. Az erdélyi ér-
telmiség egy jelentős része (nemzedéke?) nem tudta elviselni, hogy Németh 
László és Boldizsár Iván a Tanúban, illetve a Napkeletben olyan lesújtóan ítélke-
zett romániai útjukat követően a romániai állapotokról, ideértve a „túlfiatal ro-
mánság” (Németh) és a népét magára hagyó, széthúzó magyar értelmiség (Boldi-
zsár) tévesztett szerepét is. „Ha a fiatal magyarság legjobbjai ilyennek látnak minket — 
írja Albrecht — és a nemzethalált jósolják, vajon nem mi élünk-e magunk felől illúziók-
ban?”  

S ugyancsak az ő tollából olvasható — hát nem megdöbbentő? — az a régi-
mai Európa-kép is, amely akarjuk, nem akarjuk (félreértésből, nemtörődöm-
ségből, rosszindulatból?) a sötétség (sötét idegenség) ponyváját borítja reánk. 
„Egyedül vagyunk, rokon nélkül. A magyarnak csak egy rokona van: Európa, s ez a rokon 
sem akar tudni rólunk. A magyarság Európa reménytelen szerelmese. (…) Etikai jellegű 
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kultúránk van, megértésről és igazságosságról álmodozunk, s szerte Európában az önzésnek 
és a nyers erőnek hivatástudata tombol.” Ha nem lett volna közösségi, a népet össze-
kovácsoló közösségi értékünk, ezer éven keresztül megmaradhattunk-e volna, te-
szi föl a lap felelős szerkesztője és kiadója önmagának a költői kérdést, s több-
lépcsős válasza: határozott nem. Ám Albrecht beharangozója — a kitűnő, ma is 
élvezettel olvasható tanulmány — attól nyeri el jövőbe mutató értékét, hogy ki 
meri jelenteni: „Merjünk magyarok lenni!” 

Ők mertek, de milyen körülmények között! Ravasz László, Széchenyiből kiin-
dulva írhatta: „magyarnak lenni annyi, mint sorsot vállalni”. S ez a nem is annyira 
könnyű, a kisebbségi körülmények között talán még nehezebb sorsvállalás, annak 
öröme és keserve, mi több, minősége a Hitel kilenc évfolyamának közleményei-
ből határozottan kitűnik.  
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A Magyar Örökség Díj 
 

A különféle tudományokat nem akármilyen erkölcsiséggel képviselő szerző-
gárda — Venczel Józseftől Vita Zsigmondig és Vita Sándorig, Györffy Istvántól 
Domokos Pál Péterig és Jancsó Elemérig, Mályusz Elemértől László Gyuláig és 
Szabó T. Attiláig — a történelem, a szociológia, a falukutatás, a néprajz, a nép-
művelés, a népegészség, a régészet, az olvasáskultúra, az élelmezés, a kisebbség 
és többség, a nemzetpolitika, a szövetkezetek, az irodalom, a képzőművészet, a 
zene, stb. tárgykörében — olyan hathatósan, a régió határait messze túllépve hal-
latta hangját, hogy művelődéskultúránk, s végül is a nem mások ellenében acélo-
sodó önbecsülésünk kevesebb volna eme ragyogó meglátások, elemzések, sorskép-
letek nélkül. Mintha az összes szerző megfogadta és magáévá tette volna Tamási 
Áron axiómáját (Erdélyi jelentés a magyar szellem küzködéseiről): „A szellem Istentől va-
gyon, és útját a nemzet életében erkölcsi parancsok igazítják”.  
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A Hitel kilenc évfolyamát (1936–1944) végig — harca ettől drámai — egy föl-
felé vivő, az egész magyarságra kiható — kiváltképp az építés szellemét tükröző — 
áramlat és a régió élete s mindennapjai közötti távolság jellemezte. Az első nem 
más, mint a kövekben, betűkben megőrzött, az írók és történészek által nagyon 
is becsült és feltárt magyar kultúra, illetve a hatékony erővé alakítható emlék-
arzenál. A második pedig a szociológiai fölmérések alapján fölöttébb szorító va-
lóság.  

Annak ellenére, hogy „Erdélyben nincs vezetőosztály, mely mély szociális és nemzeti fe-
lelősségérzettel, nagy feladatának hivatástudatával vehetné át a nemzet vezetését” — szintén 
Albrechtől a kíméletlen idézet —, a szellem nagyjai (hiánypótlásként? az önma-
gunkra való ébredést elősegítendő?) mindent megpróbáltak a nemzet egészséges 
lelkületének a kialakításáért. Szekfű Gyula (A magyar jellem történetünkben), Mályusz 
Elemér (Mátyás király; A magyarság a középkori Erdélyben), Györffy István (Az új 
magyar művelődés alapjai), Szabó Zoltán (Zrínyi magyarsága), Jancsó Elemér (Gróf 
Mikó Imre, a művelődéspolitikus), László Gyula (A honfoglaló magyarság lelkialkatáról), 
Benda Kálmán (Bethlen Miklós kancellár), Domokos Pál Péter (A moldvai magyarság 
történeti számadatai; A magyar népzene és énekkari műveltségünk), Reményik Sándor (A 
nemzeti öntudat jellege), Kovács Imre (A Márciusi Front), Bözödi György (A Székely-
föld kapujában), Tamási Áron (Készülődés húsvét ünnepére), Szabó T. Attila (Az erdélyi 
tudománypolitika kérdéséhez), Gáldi László (Kolozsvár és a magyar—román művelődési 
kapcsolatok), Balogh Jolán (Kolozsvár régi lakói), Dr. Mikó Imre (Románia új alkotmá-
nya; Panaszaink a Nemzetek Szövetsége előtt), Martonyi János (Új magyar közigazgatás 
felé), Féja Géza (Móricz Zsigmond útja) és Szabédi László (Ész és bűbáj) szem-
nyitogató, a magyar művelődés és közgondolkodás szinte minden szegmentjét 
megvilágító tanulmányai-esszéi olyan alapok, amelyek közelebbről-távolabbról 
nem csupán arra a kérdésre felelnek, hogy „mi a magyar?”, ám értékeink hangoz-
tatásával figyelmeztetnek a nemzet, azon belül a magyar kisebbségek (nemzetisé-
gek) kötelességeire is.  

A Hitel „hazaépítését” — amely egyenlő a szellem szabad szárnyalásával — 
azonban nem csak a fönti, az egyetemes magyar kultúrkincsnek is becses közle-
mények szolgálták, de azok a véres valóságot a maguk nyersességében megmu-
tató tanulmányok is, amelyekben a statisztikák, grafikonok, számtáblázatok, tér-
képek özöne bizonyította az így vagy úgy súlyos tudósi látlelet igazát. Ezek az írá-
sok megvilágítják a székely kivándorlás hátterét (Venczel József, Illyés Elemér), a 
szórvány és beolvadás közötti összefüggéseket (Nagy Ödön), a különféle tájegy-
ségekre osztott néptáplálkozás, főként a parasztcsaládokra jellemző buktatóit 
(Dr. Parádi Kálmán, Dr. Heinrich Mihály, Csíky János), az erdélyi csecse-
mőhalandóságot (Dr. Tonk Emil) és a népkönyvtárak helyzetét (Parádi Ferenc), 
a falukutatás megannyi formáját (Szabó T. Attila, Molter Péter) és a kolozsvári 
iparos és kereskedő ifjúság társadalmi viszonyait (Sinka József). Elemzésekkel 
tarkítva hírt adnak a romániai lakásépítésről (Katona József) és Csík népe népe-
sedési viszonyairól (Venczel József).  
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Egy-egy adat megdöbbenthet — a magyarbikali 3 holdas gazda, Szabó Pál 
András családja heti étlapja szerint a 21 étkezésből csak négyszer jut fehérje az 
asztalra (nagyon sokszor meg kell elégedniük a levessel, a teával, vagyis az „üres 
vízzel”) —, ám mégis ezek a szociológiai, a falvak életét, szokásvilágát, munka-
körülményeit stb. könyörtelenül átvilágító tanulmányok adják a kolozsvári nem-
zetpolitikai szemle savát-borsát. Talán azért, mert Erdély „hepehupája” a meg-
annyi sorsképletben ugyancsak meg vagyon írva. Bár az első számban határozott 
szellemiséget mutató líra- és képzőművészeti anyag a későbbiekben elmaradt — 
a nem akármilyen értékvonulatot Dsida Jenő, Bözödi György, Szabédi László, 
Szemlér Ferenc, illetve Gy. Szabó Béla és Szervátiusz Jenő képviselte —, a folyó-
irat az irodalmat és a művészetet teljesen nem hanyagolta el. Erre Tamási Áron, 
Féja Géza, Szabédi László, Bíró József (Az erdélyi magyar műemlék-politika feladatai; 
Erdély műemlékeinek sorsa a belvederei döntés után) és László Gyula (A kolozsvári mű-
csarnok és az élő erdélyi képzőművészet szemléje) egy-egy publikációja a példa. 

Ha a Hitelnek korunkban van jelentősége, bizonyos hatásokról nem is be-
szélve, az föltehetően az, hogy rányitja a szemünket a nemzetpolitika, azon belül 
a társadalmi rétegek, nemek, régiók, foglalkozások, műveltségrétegek szociológiai 
átvilágításával kapott körkép fontosságára. (Amit egy új, karakteresen válogatott 
antológia fölöttébb bizonyíthatna.) A régi adathalmazból is, bármily furcsa, kiol-
vasható volna valamely jövőkép, amelyben a couleur locale az idő múltával nagyon 
is egyetemes igazságok összegzésévé avatódott. A kiadó által különnyomatban is 
megjelentetett 28 (!) közlemény motorja nem más, mint a folyóiraté. A klasszi-
kust idéző szerkesztői ars poetica szerint: „a hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni 
egymásban”.  

A statisztikával beoltott friss szemlélet — amelyet a képzőművészeknek az el-
tartóval való könyörtelen szembesítése szimbolizált — már az orgánum első szá-
mából kitűnt. Vásárhelyi Z. Emil, a kitűnő művészettörténész a Remete-művészek 
című tanulmányában a kolozsvári művészlétre vetette ki hálóját. Ha minden ezer 
emberre jut egy képzőművész — hangzik megállapítása —, kétségtelen a 
túlszaporodás. Kolozsvárt ez idő tájt 88 képzőművész műveli a szakmát. Közü-
lük 57 magyar, 30 román, 1 szász nemzetiségű. Rajztanárként 11-en, illetve 5-en 
dolgoznak. (Az eltartottak száma ugyanennyi.) 27 magyar és 14 román alkotó él 
meg a saját művészetéből, vagyis az összes közül 41-en vallhatják magukat profi-
nak. A magyar művészektől képeket vásárlók táblázata érdekes megoszlást mu-
tat: a vevők 39,5 %-a román, 32,5 %-a magyar és 28 %-a zsidó nemzetiségű. Sok 
minden egyéb mellett mit tanúsít ez a számsor? Azt, hogy az esztétikum nem 
függ az alkotó nemzetiségétől.  

Minthogy a képzőművészek társadalma itthon is nincstelenségben szenved, 
nálunk sem volna minden tanulság nélküli egy ehhez hasonló fölmérés. 


