
MAGYAROK VAGYUNK: 

helyzetünk: magyar helyzet; felada-
ta ink: magyar feladatok. Magyarok 
vagyunk: sem több, sem kevesebb: az 
ok és okozat köre ebben zárul. Törté-
nelmünket magunk alakítottuk, intéz-
ményeinket magunk építettük, gondo-
latvilágunkat magunk formál tuk; hely-
zetünk és feladatunk magunkból f akad 
és magunkért van. Valljuk a magyar 
szellem kiválóival: Európának s az em-
beriségnek azzal adtunk a legtöbbet, 
hogy magunkat védelmeztük, magyar-
ságunkat féltő gonddal őriztük és sa-
já tos világunkat őrködve oltalmaztuk. 

A magyar szellem emberének legna-
gyobb kötelessége a szüntelen vigyá-
zás és a Bocskai fejedelemre jellemző 
magatar tás , ki csak a dolgot ő magát 
nézé. Európában élünk, de magyarul. 
»Isten nem ok nélkül rendelte, hogy 
Magyarországon jöj jünk a világra. . . 
Magyarország a mi bölcsőnk, ezt az 
országot kell megszépítsük, kifejlesz-
szük, boldoggá t e g y ü k . . . Az emberi-
ségnek egy nemzetet megtartani , sa-
já tságai t mint ereklyét megőrizni és 
szeplőtlen minőségben kifejteni, neme-
síteni erőit, erényeit, s így egészen új , 
eddig nem ismert alakokban kiképez-
vén, az emberiség feldícsőitéséhez ve-
zetni: – ez a föladat...« (Széchenyi) 

Helyzet és fe ladat : ez teszi a ma-
gyarságot. Sorsdöntő helyzet, nagy és 
hősies feladat mindenkoron. Benne él-
ni, vele azonosulni, a szerencsét tőle 
várni, mint Zrinyi – ez az igazi ma-
gyar magatar tás és a mi hitvallásunk. 

A HITEL SZERKESZTŐI 
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A Z O L V A S Ó H O Z ! 

Lapunk fehér címlapján jelképként sorakoznak a »Hitel« 
1830. évi első kiadásának felnagyított címbetűi s hét évvel 
ezelőtt megjelent első számunk óta szótlan beszéddel tanus-
kodnak széchenyies hitvallásunk mellett: A hitel tágabb ér-
telemben: hinni és hihetni egymásban. Az egymásba vetett 
bizalom adott erőt szellemi munkánkhoz a megpróbáltatások 
esztendeiben s ez az, amire számítunk most is, midőn lapun-
kat nemcsak Erdélyben, hanem az egész: országban a közös-
ségi eszmétől hevített, gondolkodó magyarok asztalára he-
lyezzük. 

A »Hitel« megindulása óta arra törekedett, hogy a ma-
gyar élet hasznára totális szellemi szolgálatot valósítson meg. 
Programunk, akárcsak a Széchenyié, nemzetpolitikai program: 
magyar önismereten alapuló nemzetépítés. Eszközünk a köz-
írás, de igényünk önmagunkkal szemben a minden irányban 
való tájékozottság és a valósághoz való hűség, a tudományos 
megbízhatóság és elmélyedés. A szolgálat szelleme volt az, 
ami írót és olvasót a kisebbségi idők nyomasztó éveiben egy 
szellemi táborba szólított s ma is a szolgálat szelleme az, ame-
lyet fölületessé, formalistává, önzővé vedlő társadalmunkban 
e lapokon rendíthetetlenül védeni és oltalmazni akarunk. 

* 
Eszméink hatásosabb hírdetése érdekében lapunkat havi folyóirattá alakítottuk át és ehhez kérjük régi barátaink s a 

megnagyobbodott ország közvéleményének pártoló támogatását. 
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