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Erdélyben különleges hagyománya van a sokirányú értelmiségi küldetésválla-

lásnak: a szellem embere mindenkor feladatának érezte népe és nemzeti közös-
sége javának szolgálatát, a felelősség elkötelezett hordozásának misszióját. A ma-
gyarság megmaradásának ügye mozgósította azokat az energiákat is, amelyek a 
trianoni trauma megszenvedése után szabadultak föl, hogy nyomasztó történelmi 
kényszerek szorításában is, lemondással, beletörődéssel és ellenerők hatalmasko-
dásával szemben, mindennek dacára is az értékteremtő életakarat győzedelmes-
kedjék; hogy méltatlan helyzetekben se a romlás, a pusztulás, hanem a méltó 
emberi-nemzeti létfolytonosság esélye növekedjék, hogy a veszélyeztetett kisebb-
ségi magyarság kultúrájának ősi folyamatossága minden erőszakos csonkítás elle-
nére is biztosítva lehessen. Hogy élet és lélek, önazonosság és cselekvő szabad-
ság, tradíció és megújító intellektuális törekvés a humánum teljességének örök 
kívánalma szerint gazdagítsa egymást. 

E legnemesebb eszményeknek a követése: mélységes önismeretre és szükség-
szerű önépítésre nevel. Elhivatottsága lesz így a múlt faggatásának és a jelen ér-
telmezésének — és eligazító perspektívája a sokféleképpen felmutatott érték-
szféráknak. Egzisztenciális üzenettel és jelentőséggel telítődhet ekkor bármiféle 
megszólalás: az akármilyen műfajú írásmű — a verstől a historikus esszéig, a do-
kumentum-felmutató tanulmánytól az önéletrajzi visszaemlékezésig annyi min-
den. Szász István Tas olyan erdélyi írástudó, aki személyes példájával is tisztán 
igazolja, hogy aki a szellem mindenesének a szerepére vállalkozik, az éppen a leg-
távlatosabb erkölcsi minőségértékek követelményeinek tesz eleget: mert sorsot 
kutat és sorsot demonstrál, kollektív önmegőrzést és közösségi hovatartozás-
tudatot hirdet, s a morális igazság magasrendűségét és örökérvényűségét foglalja 
magával ragadó vallomások sorozatába. A végzettsége és napi tevékenysége sze-
rint gyógyítással foglalkozó doktor Szász István Tas régóta már nemcsak egyéni 
és testi bajokat enyhít, hanem korokon átvérző nemzettörténelmi sebeket és sé-
relmeket is orvosolni próbál: költeményeinek, elmélkedéseinek, konfesszionális 
és tudományos sorstörténeti műveinek kötetek együttesében összegyűjtött impo-
záns összessége mindegyre a kisebbségiségben szorongatott magyarság életben 
tartásának az igényét tanúsítja és nyomatékosítja. Akkor is, amikor szubjektív él-
ményeit tágítja egyetemes nemzeti és emberi példázatokká, s akkor is, amikor 
pedig okkereső pontossággal kutatja, idézi és deríti fel a magyar nép huszadik 
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századi nagy katasztrófájának, trianoni szétdaraboltatásának körülményeit, múl-
hatatlan keserűségeit és jóvátehetetlen következményeit. És így lép elődei nyom-
dokába, így viszi tovább azt a küzdelmet, amelyet jeles elei is vívtak, s nemcsak 
az erkölcsi magatartásforma képviseletével, hanem a valóságos „polihisztori” el-
szántság és ügybuzgalom, a tényleges és sokoldalú nemzetszolgálat parancsainak 
áldozatos újrateljesítésével is. „Íme: ismét egy doktor, aki nagy elődök nyomába 
lépett a magyar szellemiség tágas világában” — s aki adósságtörlesztő és „beszé-
lő szavakkal”, a helyreigazítás igényével tárja elénk az erdélyi kultúrtörténet egy 
igen jelentős (és sokáig elhanyagolt) fejezetét (ahogyan azt méltatásában Nagy 
Pál — Betűvetés mezején /Székelyudvarhely, 2010/ című tanulmánykötetében — is 
leszögezi. Szász István Tas régi neves erdélyi családok sarjaként, köztük törté-
nelmi kiválóságok leszármazottjaként, Dr. Szász István gazdamérnök, agrárszak-
ember, közíró (egy időben az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület, az EMGE 
ügyvezető alelnöke) és Hort Ida hajdan ünnepelt színésznő szülöttjeként a har-
mincas évek legvégétől és a negyvenes évtized első felében gyermekként még 
láthatta azokat a meghatározó erdélyi személyiségeket, akik a transzilván eszme-
kör, az egyetemes magyar nemzeti újjászerveződés, a kisebbségi és integer ma-
gyar kultúra példaállító szolgálatosai, legkiemelkedőbb alakjai voltak. Kolozsvárt 
az ő szülei házában — neogótikus villájában —, édesapja lankadatlan házigazdai és 
mecénási, édesanyja háziasszonyi munkálkodásának köszönhetően gyűltek össze azok 
az írók, tudósok, gondolkodók a harmincas évek második felében, akik megalapították 
és működtették a két háború közötti időszak egyik leginkább mértékadó orgánumát, a 
Hitel című folyóiratot. Ez a lap részint nemzedéki folyóiratként indult, a Trianon utáni 
második generáció fiataljainak kezdeményezésére, s így már a kisebbségi sorsvalóság 
illúziótlan számbavételéből fakadó öneszmélés és önszerveződés jellegzetes fóruma-
ként, műhelyeként, sőt mozgalmaként töltötte be hivatását, részint pedig kisebbség-
ideológiai, nemzetpolitikai, történelem- és társadalomtudományos, elméleti és szocio-
lógiai, szociográfiai orientációjával kiegészítette, kiteljesítette a szépirodalmi jellegű ki-
adványokkal a hamisítatlan sajátszerűségére akkorra már nagyszerű teljesítményekkel 
rátaláló erdélyi kultúra színképét; és harmadrészt a csorbítatlan nemzettörténelmi 
gondolat jegyében nyitott és tájékozódott az anyaországi, az egész Kárpát-hazai és az 
univerzális magyar sorsproblémák és eszmeáramlatok felé is. Elsősorban — mivel-
hogy a címét is onnan vette — a Széchenyi-féle etikai reformprogram vonzotta (a hi-
tel fogalma azt jelentette, hogy „hinni és hihetni egymásnak”), a Széchenyi kritikai ön-
ismereti, önvizsgálati szellemét ébresztő, a „magunk revízióját” már korábban, a har-
mincas évek elején meghirdető Makkai Sándor, a sorskérdések és a gondtapasztalatok 
boncolgatását mindig az önbírálat mélységeivel felbolydító Németh László, illetve a 
„Három nemzedék” és a „Mi a magyar” történelem-filozófiájával birkózó Szekfű 
Gyula ihletnyújtó útmutatásaihoz közelítve. Az 1935-ben újság formában, 
félhavilapként megindított Hitelt Makkai Sándor fia, a történész Makkai László és 
Venczel József, a kitűnő teoretikus társadalomtudós, a modern erdélyi magyar 
társadalomkutatás megalapozója és a lap „spiritus rectora” fémjelezte, amely 
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majd mintegy féléves elakadás után negyedévenkénti (illetve 1942-től havi rend-
szerességgel megjelenő) szociál- és nemzetpolitikai szemleként folytatódott (Alb-
recht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita Sándor szerkesztésében, Mikó 
Imre, Bözödi György, Domokos Pál Péter, Lőrinczi László, Vita Zsigmond és 
mások főbb munkatársi segédletével) 1936 és 1940 között, s utána egy újabb 
szünetet követően — Észak-Erdély és a Székelyföld visszacsatolása után, a „ma-
gyar négy év” alatt — még 1944 augusztusáig működött. A három korszak közül 
a második jelentette azt a fénykort, amikor az újfajta kritikai transzilvánizmus és 
a reális kisebbségi önszemlélet dimenziói úgy kapcsolódtak egymáshoz, hogy ab-
ból tanulságosan bontakozhassék ki az egész magyarság számára iránymutató 
szerves társadalmi összetartozás és a fojtogató körülmények között is valóságos-
sá érlelt megmaradási nemzetstratégia összes lényeges feltétele és lehetősége. Ez 
a gondolatkör természetes elvi és gyakorlati szempontként tartalmazta a nemzet-
nevelés, az értelmiségi és ifjúsági művelődéspolitika, a tehetségképzés, a népmű-
velés, a mintaélet erkölcsi és szellemi forradalmára alapított nemzeti összefogás 
valamennyi nélkülözhetetlen tényezőjét, a szétaprózottságban felőrlődő törekvé-
sek összehangolásának szükségességét, az organikus magyar történeti és társa-
dalmi öntudat számtalan államjogi, jogtörténeti, szociális, közgazdasági, kulturá-
lis, művelődéspolitikai, egyházi vonatkozásának feltérképezését, s az önépítésre 
berendezkedő magyarság minőségi emelkedésének minden fontos motívumát. A 
kollektív identitásvédelem a népegészségügytől a statisztikán át az összmagyar 
hivatásrendi minőségeszméig terjed, s alapeleme a gazdasági és kulturális önszer-
veződés, amelynek úgy kell átfogó népi-nemzeti politikává alakulnia, hogy valódi 
és hathatós önfenntartási, közművelődési és nevelési programmá is szélesedhes-
sen — ahogyan a „Metamorphosis Transsylvaniae” elemző gondolatiságát 
Venczel József aktualizálva kidolgozta és megfogalmazta. De úgy is, ahogyan pe-
dig Albrecht Dezső a minőségi magyar vezetőréteg, a lelki és morális értelemben 
vett, Németh László-i értelemben elgondolt hivatásrendi „új nemesség” kialakí-
tását és összemunkálását sürgette, „ember, ember, ember kívántatik most is és 
egészséges közszellem”. És ez az egységes nemzeti érdeket szolgáló, a néphez 
húzó, a népért felelősséget vállaló elit válhat azután kovászává az egész magyar 
megújulásnak is, de akár még annak a reménybeli európai és egyetemes emberi-
séghorizontú átformálódásnak is, amely a szüntelen háborúskodások helyére 
olyan összebékéltető és együttélhetőségi normákat tud állítani, amelyeket csak az 
értékkonzervativizmusában megnemesedő szekularizált religiozitás, a humanista 
hitelvűség, az időtlen valláserkölcsi, keresztény nemzeti-közösségi azonosságvál-
lalás és testvériesülés biztosíthat. 

Szász István Tas személyes gyermekkori emléktöredékek megelevenítéséből, 
irodalom- és eszmetörténeti kordokumentumok sokaságának összegyűjtéséből, 
családi levelek és iratok, szóbeli visszaemlékezések felkutatásának eredményei-
ből, majd mindezek nagyívű krónikási ismertetéséből és rendszerezéséből, jelen-
kori értelmezéséből és öntudatébresztő következtetésekre jutó gondolatfutamok-
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ból állította össze azt a könyvét, amely a Beszédes hallgatás — avagy három Hitel és 
ami utána következett (Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2007) címmel sűrítette 
össze mindazt az anyagot, ami az egykori folyóirat halaszthatatlan újratanul-
mányozására és újraértékelésére buzdíthat: valódi és távlatnyitó tradícióink meg-
becsülése, önmagunk újrafelfedezése céljából is. (Lászlóffy Aladártól származik 
az a Cseke Péter kultúrtörténész által is könyvcímbe emelt bonmot, mely szerint: 
„legyen eszünk, ha már volt”.) A Hitel köré gyűlt erdélyi értelmiségiek (írók, tu-
dósok, egyházi vezetők) ugyanis voltaképpen Erdély egész szellemi színképét fel-
vonultatták; a lap tehát nemcsak egy kiadvány volt, hanem egy egész mozgalom 
tükrének is bizonyult. Látóhatárát — különösképpen a „magyar időkben” (1940 
és 1944 között) — folyamatosan tágította, s főként a népi írók és gondolkodók-
tól (Féja Gézától, Szabó Zoltántól, Kovács Imrétől), illetve a Magyar Szemle 
munkatársaitól közölt írásokat, vagyis egyszersmind egyetemes magyar orgá-
nummá is vált. Szász István Tas gazdag aprólékossággal feltárt adatok, izgalmas 
események rengetegén keresztül vezet minket végig a lap történetén, a megalapí-
tás körülményeitől, a forrongó viták kereszttüzén át az utókori felejtés és torzítás 
számtalan fájdalmas mozzanatáig. Alaptézise, hogy ezt a reformnemzedéket már 
a korábbi erdélyiséget megújító és felfrissítő — mert a mítoszok irányából a kor-
valóság tényei felé mozdító — szaktudományosság, illetve a népvezetés gondola-
ta és kultúrmagyar hitvallása jellemzi elsősorban, s az önvizsgálatra alapozott fel-
tétlen műveltségeszmény előtérbe állítása. Az erdélyi népek közötti együttélés 
formáit is illúziótlanabbul szemlélik, mint elődeik, így az 1937-es nevezetes Vá-
sárhelyi Találkozó megszervezésében, a találkozó szellemi eredményeinek közzé-
tételében vállalt vezérszerepe szerint is a demokratikus szabadelvűség és a kö-
zösségi érdekegyesítés szempontjainak együttes képviseletével példamutatón tud-
ták a magyar önvédelem ügyét az össztársadalmi kiegyezés törvényszerűségeihez 
igazítani. A mindennapok lázas erőfeszítéseinek korabeli hangulatát nemcsak 
életszerűen idézi meg Szász István Tas, hanem a kultúrtörténeti vizsgálódások 
lenyűgöző akkurátusságával is, midőn bebizonyítja, hogy a folyóirat tágas szelle-
mi övezeteihez vagy holdudvarához — „szélesre nyitott szellemi csoportosulá-
sához” — Kós Károlytól Tamási Áronig, Kemény Jánostól Dsida Jenőig, Már-
ton Árontól Tavaszy Sándorig miképpen tartoztak hozzá azok a szellemóriások, 
akiknek a laza szövetsége és a szabadgondolatot, a véleményszabadságot min-
denkor tiszteletben tartó köre végül még olyanok részvételével is kikerekedett, 
akik korábban a riválisnak tekinthető társadalomismereti, falukutató folyóirat, az 
Erdélyi Fiatalok társaságából érkeztek (László Dezsőtől — nála konfirmált a 
gyermek Szász István Tas — Jancsó Elemérig, sőt Jancsó Béláig). A nyilvánvaló 
és természetes munkamegosztást tekintetbe vevő szándék — hogy a Hitel az Er-
délyi Helikon vagy a Pásztortűz irodalomközpontúsága mellett kimondottan 
szellemtudományi profilú és karakterű periodikum legyen — végül odáig tágult, 
hogy a két háború közötti erdélyi magyar szellem szinte minden irányzat felé nyi-
tott képviseletét magához tudta vonzani. „A fiatal értelmiségiek presztízsharcát 
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az idő és a történelem barátsággá oldotta.” És kiviláglik például, hogyan vitte 
Tamási Áron — a Hitel műhelymunkájához a lehető legszorosabban kötődve — 
a Vásárhelyi Találkozó előkészítésében a szellemi vezető szerepét úgy, hogy azt 
az akkori baloldali érzelműek is elfogadták. Személyesen, emberileg még Balogh 
Edgár sem viselkedett ellenségesen a szerző emlékei szerint (a háború végén még 
közben is járt az orosz fogságba hurcolt Szász István kiszabadulása érdekében), 
holott ő indította el azt a sajnálatos folyamatot, amelynek káros következményei 
olykor még a mai napig is bántón rongálják a korrekt utókori megítélést. Ő volt 
az tudniillik, aki a Korunkban „rendi” és „úri”, jobboldali nacionalizmussal, arisz-
tokratikus elitizmussal, sőt „fasiszta”, „hitlerista” rokonszenvvel vádolta, rágal-
mazta, s ezzel hosszú időre diszkreditálta (így voltaképpen anatéma alá vetette) a 
folyóirat nemzeti-keresztény szellemiségét (még ha máskor nyilatkozott megen-
gedőbben is, viszont későbbi önéletrajzi visszaemlékezéseiben is végig fenntar-
totta az antidemokratizmus denunciáló sértését, diffamáló vádját). És alapvetően 
ez befolyásolta Gaál Gábor, Bányai László, Kacsó Sándor vagy Gáll Ernő véle-
ményét is, akik közül később Gáll Ernő határozottan revideálta korábbi téves 
nézeteit; belátva, hogy a reális helyzettudat és a kisebbségi azonosságeszme erdé-
lyi kimunkálását döntő mértékben lehet a Hitel szociológiai iskolájának is kö-
szönni. (Nem beszélve arról, hogy a Hitel tagjai 1940-ben még az Észak-
Erdélyben maradó románság érdekében is felléptek: memorandummal fordultak 
Teleki Pálhoz a tisztességes nemzetiségi politika szellemében; vagy azután a Ges-
tapo elől menekítettek politikai foglyokat.) Mindezek ellenére számos Erdély-
történeti szakmunka mellőzi a folyóirat tényleges eredményeinek méltatását, je-
lentőségét alulbecsüli, s ezen a helyzeten markánsan csak néhány utóbbi fejle-
mény változtatott. Ilyen volt már a Záhony Éva által összeállított és nagyszabású 
eligazító tanulmánnyal ellátott kétkötetes antológia is, amely Hitel — Kolozsvár 
1935–1944 (Bp., Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991) címmel jelent meg, majd 
Cseke Péter, Nagy Pál, Vallasek Júlia (Sajtótörténeti esszék, Kolozsvár, 2003) és 
mások kutatásai, illetve Szász István Tas ide vonatkozó írásai (Hitel, 2009/11., 
2012/8., 2012/12.; Magyar Napló, 2011/6.; Korunk, 2012/11., Erdélyi Toll, 
2012/4., PoLíSz, 2012. 149.). De könyvének mégis azért adhatta a „beszédes 
hallgatás” címet, mert kevésnek érzi — joggal — azt az értékmentő munkát, 
amely a nemzetféltő magyar gondolat történeti kontextusát megfelelő súllyal 
volna képes felmérni. Pedig ő igazán minden megtesz, és egyre nagyszerűbb 
eredményekkel: a hajdani folyóirat anyagait, a szülői házban lezajlott Hitel-
vacsorák és megbeszélések tárgyi relikviáit Magyarországra átmentve, Leányfalun 
magánmúzeumot rendezett be Makovecz Imre által tervezett saját házában. Így 
tudatosítva elfeledett örökségünk életképességét, s munkálkodásával bizonyítva 
az egykori erdélyi nagyságok, az erdélyi panteon halhatatlanjainak jelentőségét. 
Azokéit is, akik menekülni kényszerültek Erdélyből a második világháború vé-
gén, sőt Nyugatra emigráltak (Illyés Elemértől a keresztapa Albrecht Dezsőig 
többen is). Mert csakugyan időtállóbb az a hitet és tudást magas színvonalon 
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egyeztető idealizmus, amire ők szövetkeztek, mint az a kontraszelekcióra és bor-
nírt materializmusra épülő létező szocializmus, az osztályharcos és diktatórikus 
baloldaliság, amelynek áthumanizálására hiába tette Németh László is a javasla-
tokat a minőségi közösségi társadalom eszmekonstrukciójával, s amely ebből 
nem volt hajlandó semmit profitálni még a maga ideológiai átmentése érdekében 
sem, hanem inkább választotta a csúfos világtörténelmi bukást. Illetve hogy ez a 
minden emelkedettség nélküli anyagiasság most miképpen próbál új erőre kapni 
a globalizáció erőszakosságában, azt is remek kisesszészerű betétek fejtegetéseibe 
foglalja Szász István Tas — közben a folyamatos irodalom- és eszmehistóriai 
adósságtörlesztésre, a végtelenül komoly és precíz forráskutatásból táplálkozó he-
lyesbítő tisztázásra törekedve. Muníciót is szolgáltatva mai küzdelmeinkhez, 
amelyeknek célja továbbra is a nemzeti megmaradás és a közösségi felemelkedés 
— az értékközpontú nemzettudat jegyében. A hazugságokkal való leszámolás. A 
kötet közli annak a több mint kétszáz személyiségnek a névsorát, akik valamilyen 
módon kötődtek a Hitel mozgalmához, megadja publikációik számát, fényképeket 
mutat, színes adalékok tömkelegét sorjáztatja, szinte ügyvédi oknyomozást folytat, 
lenyűgöző energikussággal és tántoríthatatlansággal, hogy kiderítse a lapot körül-
vevő korábbi rágalomhadjárat és közönyösség minden mozzanatának motiváció-
ját, leleplezze egyes emlékezések csúsztatásait, rámutasson a ferdítések tarthatat-
lanságára. Közép-európai, magyar sorsunk kálváriás mivolta tárulkozik így föl, 
egész történelmi hányattatásunk diagnózisa. E sokrétűen személyes, bölcsen 
megértő emberiességet szelíd kérlelhetetlenséggel párosító és tényszerűen árnya-
latos, tárgyszerűen okadatolt kötet arra tanít, hogy fogadjuk meg azok igazságait, 
akik előttünk jártak és intézményeket teremtettek, mert „mindnyájan az erdélyi 
magyar kisebbség megmaradását szerették volna szolgálni — valahogyan.” 


