
A H I T E L 
második évfolyamát zárjuk e számunkkal. Két év küzdelme, fá-
radtsága, kezdetleges viszonyaink okozta sok-sok nehézsége után 
első szavunk a háláé. Olvasóközönségünket, egyre gyarapodó 
előfizetőink táborát illeti ez a hála, akik lehetővé tették, hogy 
folyóíratunk erejéhez képest továbbra is a nemzetépítés nagy fel-
adatának munkása maradhasson. 

Második szavunk a köszöneté. Köszönjük munkatársaink-
nak, hogy életünk sok demoralizáló, reménytelenséget és kishitü-
séget keltő tünete dacára sem szüntek meg munkálkodni és dol-
gozni, önzetlen segítséget nyújtva munkánkhoz, melynek célja 
változatlanul az, hogy helyzetünk, valóságos erőink feltárásával 
kemény, és céltudatos magyar élet épülhessen ki. 

Első helyen kell megemlékeznünk Ravasz Lászlóról, aki 
gyönyörű Széchenyi beszédének megküldésével alkalmat adott 
nekünk arra, hogy a legnagyobb magyar emlékének méltóképp 
hódoljunk. S talán nem lesz felesleges bemutatni azokat, akik a 
második év munkájához hozzájárultak: Katona József, bukaresti 
építészmérnök, Kelemen Béla a kolozsvári piarista gimnázium 
tanára, dr. Szabó T. Attilla, tanár, több tudományos mű 
szerzője, Szenczei László író, I. Szemlér Ferenc író, Atzél 
Ede br., földbirtokos, gazdasági mozgalmaink fáradhatatlan mun-
kása, dr. Kiss Árpád, bukaresti ügyvéd, a Kisebbségi Jogélet 
egyik szerkesztője, dr. Asztalos Sándor ügyvéd, az E. G. E. jog-
tanácsosa, Gyallay Pap Zsigmond, a Minerva biztosító tisztvise-
lője, Nagy Ödön ref. theologus, a főiskolás I. K. E. titkára, dr. 
Mester Miklós történetíró, dr. Henrich Mihály orvos, Szvatkó 
Pál, az Új Szellem és a Prágai Magyar Hírlap szerkesztője, dr. 
Balogh Jolán műtörténész, az erdélyi műemlékek kutatója, dr. 
Oberding J. György közgazdasági szakíró, Bözödi György író, 
Kovács Imre a „Néma Forradalom“ szerzője, Szabédi László író, 
Vita Zsigmond a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanára, Lőrinczi 
László orvostanhallgató, Tamási Áron író, Márton Áron, h. plé-
bános, az Erdélyi Iskola szerkesztője, Sinka József kolozsvári ref. 
segédlelkész, Bitay Pál, vámosgálfalvi ref. lelkész, Kováts József, 
a fiatal írónemzedék napokban elhunyt tehetséges tagja, Petro-
vay Tibor a Gazdasági és Hitelszövetkezetek Szövetségének cég-
jegyzője, Juhász István a kolozsvári ref. Theológia széniora, La-
zányi Endre a gyulafehérvári Majláth főgimnázium tanára, és 
Debrezcy Sándor a sepsiszentgyörgyi Székely-Mikó Kollégium ta-
nára, – harminc önzetlen munkatárs. 

A „HITEL“ SZERKESZTŐI. 
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A H I T E L HARMADIK ÉVE 

a már kialakult nyomdokokon indul el. A valóságos önismeretre 
való törekvés volt legtöbb igyekezetűnk tárgya és vezetőnkül ma-
rad Széchenyi igéje: ,,Itt tátong azon mélység, mely mindaddig 
nemzeti koporsó gyanánt tárva fog állani előttünk, míg azt az 
önismeret s javulásnak csak jobb emberek által gyakorolt szel-
leme bé nem töltik“. Amit kezdetleges viszonyaink között lehe-
tett, e téren elvégeztük és hívunk minden fiatal magyar értelmi-
ségit, főként aki falun él, munkatársul és segítségül. Harmadik 
évfolyamunkban a falú egészségügyéről, a falusi iskolásgyermekek 
helyzetéről, a városi munkásleányokról, társadalmi osztályainkról 
közlünk feltáró tmulmányokat. Az erdélyi magaskultúra, a népmű-
veltség több kinálkozó problémáján kívül tervbevettük nemzetpo-
litikai tanulmányok közlését hogy egyfelől a fiatal nemzedék po-
litikai elgondolásainak a nagy közönséghez való jútását lehetővé 
tegyük, másfelől pedig a fiatalság hiányzó politikai nevelésének 
kérdését, legalább elvi síkon, előmozdítsuk. E számunkban már 
eljutottunk odáig, hogy a magunk problémáin kívül a környező 
népek helyzetével is foglalkozhattunk, törekedni fogunk ilyen 
természetü tanulmányok rendszeresítésére. A fiatal nemzedék esz-
méinek és eszményeinek védelme pedig elsőrendü gondunk ma-
rad. Ha olvasóközönségünk és munkatársaink támogatása nem 
marad el, úgy, a HITEL harmadik éve, hisszük még közelebb 

visz a célhoz. 

Magyarországi előfizetőinket kérjük, hogy az előfizetési 
díjat a MOKTÁR Kálvintéri fiókjának 7516 számú postata-
karékpénztári „lapelőfizetési“ csekkszámlájára fizessék be. 

A KIADÓ KÖZLEMÉNYE. 

Folyóíratunk előfizetési ára az 1938 évre változatlan marad: egész 
évre 150 lei (7 Pengő, 25 kc.) Az amatör (finom famentes pa-
píron készült) példányok ára egy évre 300 lei (12 Pengő, 50 kc.) 
kérjük azokat az olvasóinkat, akik amatőr kiadásra tartanak 
igényt, hogy ezzel munkatársaink kutató munkáját lehetővé te-
gyék közöljék igényüket kiadóhivatalunkkal. 

Hátrálékos előfizetöinket kérjük, hogy előfizetési dijukat a 
mellékelt postai utalvány felhasználásával mielőbb beküldeni szíves-
kedjenek. Lapunk csak az előfizetésekre támaszkodik, munkatár-
saink ingyen dolgoznak, joggal kívánhatjuk tehát, hogy előfize-
tőink a díjak beküldésének elhanyagolásával ne nehezítsék meg 
munkánkat. 
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