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A Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány 2016. évi tevékenysége 

 

Melléklet a 2016. évi közhasznúsági jelentéshez és pénzügyi beszámolóhoz 

 

 

 

Az alapítvány elsődleges feladata a HITEL folyóirat kiadásának segítése. 

Megjelenés: minden hónapban, azaz összesen évi 12 lapszám. 

 

Szakmai vonatkozások: 

 

A HITEL folyóirat kiadása az alábbi paraméterekkel történt: 

Példányszám: 1500 pld. / hónap 

Formátum: 168×238 mm (B/5) 

Átlagos belív-terjedelem: 128 oldal/hó  

Belív nyomás: 1+1 szín, 80 g ofszet papír 

Belív színes melléklete: 4 oldal, 4+4 szín, 135 gr-os matt műnyomó 

Borító nyomás: 4+4 szín, 250 gr-os fényes műnyomó+ matt fólia 

Kötészet: ragasztókötés 

Megjelenés: minden hónapban. 

 

Országos terjesztői lefedettséggel az alábbi terjesztők által kerül az olvasókhoz:  

Lapker Zrt., a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., a Magyar Posta valamint a Püski Könyvesbolt, az Írók 

Boltja és a PULT Kft. Anima könyvesbolthálózat terjesztői hálózata. A határon túli magyarság részére 

magyarországi civil szervezetek közreműködésével jut el a lap: Pro Hungaris Alapítvány, Sapientia 

Hungariae Alapítvány. 

 

 

A HITEL folyóirat kiadásának tartalmi vonatkozásai, megvalósulásának tapasztalatai,  

eredményessége: 

 

2016. első félévében két tematikus Hitel folyóirat lapszámot készítettünk. Februárban arról kérdeztük 

szerzőinket, mik voltak az elmúlt tizenöt évben kedves olvasmányaik kortárs íróktól, költőkről. 

Amolyan szakmai rangsor alakult így ki – csúcsán a regényíró Szilágyi Istvánnal és a költő Ágh 

Istvánnal –, a lista kor- és állapotjelző, megmutatja, miként gondolkodik a Hitel szellemi köre a 

minőség mibenlététről és az írás, illetve az író jelenlegi szerepéről. Júniusban Tamási Áron halálának 

ötvenedik, Sütő Andrásénak tizedik évfordulója adott apropót, hogy az erdélyi származású két kiváló 

íróról beszélhessünk. Eddig publikálatlan visszaemlékezéseik, leveleik mellett tanulmányok mérik fel 

életművüket, olyan kiváló szakemberek tollából, mint Bertha Zoltán, Márkus Béla, Jánosi Zoltán, 

Ablonczy László, Cs. Nagy Ibolya. 

 Fontos társadalmi kérdéseket érintettünk a múlt és a jelen magyar társadalmából. Az azóta 

elhunyt Tőkés István, illetve a fiatal történész Tevely Arató György írt az egyházak szerepéről a 

romániai magyar református egyház, illetve a magyarországi felekezetek kapcsán. Ablonczy László a 

magunk mögött hagyott 2015-ös évet elemezte Vöröslámpás Európa-ház című esszéjében, januárban. 

Pelle János a Magyar Államvasutak és a holokauszt történetéhez nyújtott adalékokat tanulmányában. 

Falusi Márton a rendszerváltozás utáni irodalmunk intézményrendszeréről közölt értekezést. 

 A magyar kultúráért való munkálkodása miatti tiszteletünket fejeztük ki márciusban a 

kilencvenéves Kallós Zoltán néprajzkutatónak, illetve a hetvenöt éves Szakolczay Lajos 

irodalomtörténésznek. Köszöntöttük a nyolcvanéves Lengyel György színházi rendezőt, illetve a 

hetvenöt éves Bíró Zoltánt, a Hitel első főszerkesztőjét. Lezsák Sándor a Szervátius-díjas Döbrentei 

Kornélt laudálta lapjainkon. Hagyományosan közöltük márciusban a Bethlen Gábor Alapítvány 

díjazottainak méltatását. 

Lóránt Károly gazdaságtörténeti sorozatot indított lapunkban. Első felütésben a Biblia gazdasági és 

szociálpolitikai témájú tanácsait foglalja össze és értelmezi. 
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A hagyományok elevenen tartása jegyében folytattuk a tavalyi évben elkezdett sorozatunkat, melyben 

Sinka István levelezését mutattuk be. Petrik Béla a kiváló esszéista Cs. Szabó László emigrációs éveit 

dolgozta föl májusi számunkban. Ablonczy László kritikai éllel mutatja be Major Tamás színész-

rendező negyvenes-ötvenes évekbeli kollaborálását a kommunista kultúrairányítással. 

 Szépirodalmi válogatásainkban helyet kaptak mások mellett Lezsák Sándor, Tornai József, 

Tamás Menyhért, Sárándi József, Orosz István, Ágh István, Pintér Lajos, Marno János, Győri László 

versei, illetve Ircsik Vilmos, Poós Zoltán, Kisslaki László, Horváth Júlia prózái. 

 Irodalomértelmezői műhelyünk elemzéseket közölt például Gion Nándor, Szentkuthy Miklós, 

Petelei István művészetéről. 

 Képzőművészeti összeállításaink Győrfi Lajos szobrásztól, Árkossy István festőtől, Orosz 

János festőtől, Kemény Zoltán grafikustól és Kovács tamás Vilmos festőtől közölt ízelítőt. 

 

A Hitel folyóirat 2016 második félévében két tematikus számot is megjelentetett. Az 1956-os 

forradalom 60. évfordulójára októberi számunkban közöltünk szépirodalmi és esszé-összeállítást. 

Falusi Márton színpadi darabot írt Mensáros László „forradalmáról” Szélfútta levél címmel. Döbrentei 

Kornél versben idézte a hősök példáját. Ablonczy László a Nemzeti Színház októberi eseményeit tárta 

fel. Koncsol László és Tőzsér Árpád a magyar szabadságharc Pozsonyi korabeli hatását mutatatta be 

saját példán át. 

 Elhunyt főszerkesztőnkre, Csoóri Sándorra emlékeztünk novemberben. Negyvenegy szerző 

tollából 200 oldalon páratlan válogatás született. Barátok, szerkesztő- és pályatársak, tisztelők rótták le 

kegyeletüket, illetve elevenítették fel alakját és életművét a kiváló költőnek, a magyar szellemi élet 

meghatározó személyiségének. Mások mellett Tornai József, Kósa Ferenc, Bogárdi Szabó István, Ágh 

István, Bertha Zoltán, Tőkéczki László, Ács Margit, Lezsák Sándor, Csóti György, Kiss Gy. Csaba, 

Tóth Erzsébet, Vasy Géza szövege olvasható a tisztelgő sokaságban. 

 Fontosnak éreztük, hogy szóljunk a sikeres magyar gazdaságpolitikáról, azon belül a Magyar 

Nemzeti Bank szerepéről. Lentner Csaba közölt összefoglaló tanulmányt erről szeptemberi 

lapszámunkban. E témához kapcsolódóan Papp Endre írt elemzést Matolcsy György Amerikai 

Birodalom című, újra kiadott kötetéről. 

 Ugyancsak kiemelt figyelmet érdemel Tőkés László decemberi számunkban olvasható 

előadása, melyet a XXVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, Tusnádfürdőn 2016. 

július 23-án mondott el az erdélyi magyar autonómia szükségességéről. 

 A Hitel történelmi-társadalmi tematikáját gazdagította Kiss Gy. Csaba a visegrádi 

együttműködés történetét feldolgozó tanulmánya, Juhász Györgynek a Trianon és a magyar 

autonómiák című írása, illetve Wodianer-Nemessuri Zoltánnak a szigetvári csatára és Zrínyi Miklósra 

való emlékezése. Júliusban Csóti György az anyanyelv-használat jogának érvényesítésének 

lehetőségeiről írt a Kárpát-medencében. Bakos István a Magyarok világszövetségének krónikáját 

foglalta össze ugyanott. Cseke Péter az erdélyi magyarság sorsát mutatta be 1989-től napjainkig 

analizáló munkájában augusztusban.  

 Madácsy Piroska „Hazádnak rendületlenül” című tanulmányával tártuk fel a 180 éve született 

Szózat születésének szerteágazó forrásait. 

 Irodalmi vonatkozású esszéink többek között Kosztolányi Dezsőről (Mórocz Zsolt és Bakó 

Endre), Kolozsvári Papp Lászlóról (Alexa Károly), Fejtő Ferencről (Hegedűs Imre János) tettek közzé 

értelmezéseket, illetve érdekes adalékokat életükről. Életinterjút jelentettünk meg a vajdasági Bogdán 

József költővel és a kolozsvári nyelvészprofesszorral, Péntek Jánossal. 

 Zenetörténeti kitekintéseinkben olvasható volt méltatás Járdányi Pálról – Fehér Anikó és 

Windhager Ákos jóvoltából –, továbbá Polgár Tiborról és Ránki Györgyről – köszönhetően Bónis 

Ferencnek. 

 Szépirodalmi kínálatunkban megtalálhatóak voltak Kiss Anna, Ágh István, Dobozi Eszter, 

Balázs Tibor, Fecske Csaba, Lezsák Sándor, Kiss Benedek, Péntek Imre versei, illetve Bágyoni Szabó 

István, Szappanos Gábor, Vajda Anna Noémi, Czakó Gábor és Léka Géza prózái. 

 

 

 

 

 






