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Házi Balázs – Jónás Róbert

„A visszaszerzés reménye” – tisztelgés  
a harmincéves Hitel előtt

1988 novemberében, csaknem tízévnyi várakoztatás után jelent meg a Hitel folyó-
irat első száma. A korszaknak is beillő idő türelmes kivárása mögött az a meg-
győződés húzódott, hogy a politikai rendszer megváltoztatásához és a magyar-
ság általános szellemi és erkölcsi állapotromlásának megállításához szükség 
van olyan fórumokra és műhelyekre, amelyek képesek szellemi védőgátakat 
emelni a romlás ellen. A legalitás pecsétjére várva eltöltött, türelmet és hitet őrlő 
évek a legelszántabbakat a megtörhetetlenség titkos érzetének láthatatlan, de annál 
erősebb vértjével ruházták fel. Visszatekintve a mából, 1988 egyértelműen kor-
szakhatárnak tűnik. Bár a formálódó új viszonyok még képlékenynek látszot-
tak, a májusban lezajlott hatalmi elitcsere előre jelezte a változást. A változást, 
ami a már és a még közötti állapotba szorítva ugyan, de reményt ígért, Csoóri Sán-
dor köszöntő írásának szavaival a visszaszerzés reményét, amelyben a Hitel – ha-
sonlóan Széchenyi művéhez – egy új időszak elindításának része lehet. A Hitel 
végül kéthetente megjelenő irodalmi, társadalmi, kritikai lapként indult el, és 
1992 júniusáig öt évfolyamot ért meg ebben a formában.

A lap indulása óta harminc év telt el. Most, a harmincadik évfordulón reper-
tórium összeállításával köszöntjük a születésnapos Hitelt, a lap első időszakának 
tartalmát feldolgozva. A két részből álló kötet elején Dippold Pál bevezető ta-
nulmánya kapott helyet, mely a szerző személyes visszaemlékezésein keresztül 
nyújt bepillantást a szerkesztőség mindennapi működésébe. Felidézi a szerkesz-
tőségben és a lap körül zajló emlékezetes eseményeket, érdekes részleteket el-
árulva egy-egy lapszám sorsáról. Tanulmányában elemez néhány fontosabb írást 
és kitér a lap és a Magyar Demokrata Fórum kapcsolatára is. A szerző belső 
nézőpontja érdekes és történeti szempontból is értékes adalékokkal szolgál az 
olvasó számára. A tanulmány 1990 szeptemberéig követi a lap belső viszonyait 
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és alakulását. A kötet második része – igazodva a hagyományos repertóriumok-
nál megszokott formákhoz – szerzők szerint rendezve veszi számba az egyes 
számokban megjelent tartalmakat, külön helyen felsorolva a fényképeket, gra-
fikákat és művészi illusztrációkat.

Illeszkedve korunk elvárásaihoz, a repertóriumot a nyomtatott változat mel-
lett online formában is elérhetővé tettük (hitel.archivum.retorki.hu), ahol a fo-
lyóirat kezdeti öt évének számai digitalizált változatban, kereshető szövegként 
minden érdeklődő számára olvashatóvá válnak. Ez a lehetőség feleslegessé tet-
te a hagyományos, számozott és több szempont szerint rendezett (szerző, rovat, 
tematika stb.) tartalomjegyzék készítését, ugyanis könnyebb, gyorsabb és kényel-
mesebb felhasználást biztosít, lebontva ezzel a papír alapú kiadvány emelte 
korlátokat.

Mindezt egybevetve csak remélni tudjuk, hogy jól használható, értékőrző 
anyagot bocsátottunk közre. A kötet és a honlap szerkesztőiként azonban tiszte-
lettel szeretnénk a háttérben maradni, hiszen tudjuk, a valódi értékek a feldol-
gozott lapszámok oldalain találhatók. Mi legfeljebb csak útbaigazítást adhat-
tunk és a tisztelt Olvasót arra kérjük, az eredeti szövegeket újraolvasva döntse 
el, érdemes volt-e vállalkoznunk a feladatra!


