
H I T E L 

ezévi számait bizalommal helyezzük olvasóink 
asztalára. Ugy érezzük, feladatot teljesitünk 
akkor, amikor tanuságot teszünk az erdélyi 
fiatal magyarság hitéről s népünk önmagába 
vetett hitelét óhajtjuk. Széchenyi gondolata: 
A hitel tágasb értelemben: hinni és hihetni 
egymásnak. Nem a „nemzedéki önzés“ ve-
zet. Csak önismeretre törekszünk, hogy a 
magunk erejéből való felemelkedést meg-
könnyitsük. Terveinket előfizetési felhivá-
sunkban körvonalaztuk: körültekintünk a 
magyarság legfőbb társadalom-, művelődés-
és gazdaságpolitikai kérdései közt, hogy ké-
pet alkothassunk a szórványokba elszigetelt 
középeurópai magyarság önerejéről és lehető-
ségeiről; keressük továbbá az irányulást el-
vek és lehetőségek között, hogy történelmi 
hagyományainknak s népünk belső értékei-
nek és erőinek teljességét a jelenben magunk 
számára élővé tegyük; éppen ezért értel-
miségünkben tudatossá kívánjuk tenni a tör-
ténet és a nép ismeretét. – A H I T E L 
új terve szükségessé tette az átszervezést. 
Az új, kiszélesült munkaterület meghaladja 
a „nemzedéki“ kizárólagosságot. Egymásról 
alig tudó, bár egyként gondolkodó „egyedül-
lévő magyarok“, akikhez a HITEL szól. Köz-
véleményt alakitani, az együttmenetelés lelki 
feltételeit megteremteni, ez a cél. Az átszer-
vezés: az új forma, a munkatársi kör ki-
szélesitése, a folyóirat új jellege egyaránt ezt 
szolgálják: a való tények feltárásával, a meg-
gondolkoztató igazságok rendszerezésével a 
cselekvő fiatal magyarok életútjának tudo-
mányos megalapozását nyujtani. Nem önző 
különállás, még kevésbbé meggondolatlan 
elkülönülés ez. Ugy érezzük sokak ajkáról 
szabaditjuk fel a szót, amikor tudományos 
eredményekre támaszkodó és a közirás esz-
közeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fia-
tal magyarság önmagába vetett hitét külde-
téssé akarja öntudatositani s hitelt szerezni 
mély gyökerü igaz hitének. 
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A HITEL második száma 
a középeurópai magyar szórványok kérdéskörében Az építő Erdély 
megfelelőjeként a felvidéki magyarságról közöl tanulmányt; nemzet-
politikai cikkeink között a gazdaságvédelem és a népnevelés problé-
mái kerülnek sorra; külön foglalkozunk a néptáplálkozás figyelmen 
kívül maradt kérdésével; részletező tanulmányunk szól a közép-
európai néprajzról; az erdélyi szövetkezetek erőviszonyait felmérő 
közleményünkhöz hasonlóan további statisztikai összefoglalásokban 
mutatjuk be Erdély magyarságának népmozgalmi adatait; a magyar 
önismeret szolgálatában történelmi tanulmányunk a XIX. századi 
utazók Középeurópa-látásáról ír, s a magyar népzenének az érdeklő-
dés középpontjában álló, legfrissebb kérdéseiről ad számot zene-
tudományi cikkünk; Metamorphosis Transylvaniae cím alatt pedig 

közéleti szemlénket visszük tovább. 

A Hitel e második száma május hó első felében 
jelenik meg. 

Magyarországi olvasóinkat kérjük, hogy az előfizetési díjat MAKKAI 
LÁSZLÓ címére küldjék: Budapest, Böszörményi út 8. 

Az olvasóhoz! 
A Hitel ezévi első számának megjelenését a szerkesztők 

súlyos anyagi áldozata tette lehetővé. A magunk erejéből terem-
tettük meg ezt a nemzetpolitikai szemlét, amelynek hiányát oly 
régen, és nem csak mi éreztük, azonban a folyóirat jövője felől az 
a fogadtatás dönt, amelyben olvasóink: magyarságunk elitje része-
síti. Egyetemes érdek az, – úgy érezzük, – hogy magyarságunk 
sorskérdései és kisebbségi életünk égető problémái rendszeres, 
tudományos megalapozottságú írásokban megtárgyaltassanak és 
minél szélesebb értelmiségi körökben tudatossá tétessenek. Ha 
igazában egyetemes érdek ez, akkor megértésre kell találnia ol-
vasóinkhoz intézett kérésünknek, hogy az előfizetési díjat, amely 
egyedüli biztosítéka a Hitel fennmaradásának, címünkre mielőbb 
beküldeni sziveskedjenek. 

Mindazokat, akik folyóiratunkra előfizetni nem kívánnak – 
korlátozott példányszámunkra való tekintettel – első számunk 
azonnali visszaküldésére kérjük, hogy e lapokat másoknak to-
vábbíthassuk. 

Ellenben fiatal barátainknak, akik pillanatnyilag nincsenek 
oly anyagi helyzetben, hogy az előfizetési díjat azonnal beküld-
hessék, szívesen hitelezzük az előfizetés összegét következő szá-
munk megjelenéséig, amennyiben erről lapunk vétele után értesí-
tenek. 

Hisszük, hogy a nemzeti lét és jövő fölötti aggódásunk s az 
ebből fakadó munkavállalás komolysága megértő barátokra és a 
fiatal magyarság soraiban hívekre fog találni. 
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