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Műhely

A Hitelek szerepei
Interjú Bíró Zoltánnal és Papp Endrével

Az 1988. november 2-án hosszú várakozás után elinduló Hitel harminc éve két 
meghatározóan elkülönülő korszakra osztható. A politikai változások vihara-
it jobban követő, arra reflektáló kétheti lap 1992 júniusában megszűnt, az év 
szeptembere óta az irodalmat inkább középpontba állító, ám a közéleti érdek-
lődés elől sem dezertáló havi folyóirat működik. Rovatunkban az 1988 és 1992 
közötti főszerkesztőt, a RETÖRKI főigazgatóját, Bíró Zoltánt, valamint a Hitelt 
1999 óta szerkesztő Papp Endrét kértük a három évtized értékelésére.

Bíró Zoltán: A Hitel nem volt mellékszereplő

levelének megírása 1984-ben. En-
nek alapját az Ön Jegyzetek az MSZ-
MP Központi Bizottsága számára 
című dolgozata jelentette, amelyben 
összegezte a párt politikájának hibáit. 
Milyen elvárásokkal kezdtek neki a 
tárgyalásoknak? 

Lap indításához akkor mindenekelőtt 
lapengedély kellett� Mivel a tizenkilencek 
levelére a hatalom legfelső testületében – 
egy kivételével – igenlő döntés született, 
úgy gondoltuk, hogy a tárgyalások során 
megnyílhat az út a lapalapításhoz, évtize-
des kínkeserves erőfeszítések után� Nem 
így történt, a lapot akkor még nem lehe-
tett indítani� Így született döntés a Laki-
teleki Találkozón 1988-ban arról, hogy a 
Hitelnek meg kell születnie, akár engedé-
lyezik a megjelenését, akár nem� 

Fotó: www.hitelfolyoirat.hu

A Hitel folyóirat 1988-ban indult el, de 
egy nemzeti szellemiségű irodalmi lap 
indításának terve már legkésőbb a ’70-
es évek végén megfogalmazódott. Ho-
gyan jellemezhető a korabeli magyar 
szellemi élet? 

Ami akkor történt, és ahogyan történt, 
mindaz a rendszerváltás kezdeteinek lázá-
ban történhetett� Nagy pezsgés jellemezte 
akkor a szellemi életet, szoros összefüg-
gésben a közélettel, a politikával� A kor-
szak szelleme és követelménye bizonyítot-
ta, hogy új eszközökre szükség van, és a 
lehetőségeket magunknak kell kiküzdeni� 
A lapnak legfőbb értelmét éppen az adta, 
hogy bele akartunk szólni a közélet ala-
kulásába� 

A lapért folytatott küzdelem egyik 
fontos állomása volt a tizenkilencek 
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Mire a Hitel valóságosan megindulha-
tott a Németh Lászlóné lakásán való 
„jelképes megalapításhoz” képest hat 
év telt el. Az akkorra már érlelődő po-
litikai változások tükrében mennyire 
lett, lehetett olyan a megvalósult fo-
lyóirat, mint amilyennek az alapítók 
tervezték? 

A tervezés során természetesen alakult 
az elképzelés� A kérdés az volt, hogy első-
sorban irodalmi legyen-e, vagy jellegéből 
adódóan inkább közéleti-politikai� A lap 
közéletiségét kikerülni sem lehetett, kü-
lönösen nem a rendszerváltás eseményei 
és törekvései közepette� Sok volt a hiány a 
társadalomban, nem volt még olyan fórum, 
amely lehetőséget nyújtott volna a különfé-
le szellemi és politikai törekvések számára� 
A Hitel ezt a lehetőséget teremtette meg� 

A megjelenés időköze már a kezdetek-
kor és később is vitákat váltott ki. A 
művelődési miniszter 1983-ban jelez-
te: a havilapra adott engedély kiadásá-
ra lát esélyt, Illyés Gyula ugyanakkor 
ragaszkodott a kétheti megjelenés-
hez. A lap 1992-es átalakulása kapcsán 
szintén felvetődött: heti- vagy havilap 
legyen. Mi volt a jelentősége ezeknek a 
vitáknak? 

A kéthetenkénti megjelenés közbülső 
megoldás volt� Nem volt olyan huszárosan 
gyors reagáló, mint a hetilap, sem olyan 
lomha a közéleti kérdések terén, mint 
amilyen egy havilap lehetett volna� Az 
események sodrása és az irodalmi igény 
együttesen ezt követelte� Később változ-
tatni kellett� A szerkesztőségi többség 
– velem együtt – a heti megjelenést tar-
totta megfelelőnek, Csoóri Sándor ezzel 
szemben inkább havi irodalmi folyóiratot 
tartott szükségesnek� E kérdésben elég 
éles vita alakult ki� A Hitel anyagi fede-
zete azonban kimerült, az Antall-kormány 
pedig nem kívánt olyan lapot támogatni, 
amely irányultságában nincs összhang-
ban a kormány politikájával� 

A Magyar Demokrata Fórum alapító-
inak visszaemlékezéseiből azt olvas-
hatjuk ki, hogy az első években, az 
„alapcsapat” működésekor az esetleges 

viták ellenére példás összhang uralko-
dott Önök között. Így volt ez a Hitel 
szerkesztőségében is? A hirtelen lett 
kettős funkció – egyszerre lapszerkesz-
tő és politikus – inkább akadályt, vagy 
lehetőséget jelentett? Megosztotta-e 
ekkor az irodalmi életet, hogy a Hitel 
főszerkesztője egyben politikus is volt?

Valóban példásnak mondható az összhang, 
úgy 1989 őszéig� Ezt követően a politika 
kezdte megosztani az egyébként szorosan 
együttműködő csapatot� Nagy szó, hogy 
ennek ellenére még 1992-ig élt a Hitel, a 
szerkesztőség működött, csak kisebb vi-
ták színezték a szerkesztés mindennapjait� 
Személyem sem osztotta meg az irodalmi 
életet, már csak azért sem, mert megosz-
lott az magától is a rendszerváltás idején�

Milyen forrásból biztosították a lap a 
pénzügyi kereteit?

A lap eleinte nagy példányszámban fo-
gyott (20 ezertől 60 ezer példányig)� Ez és 
néhány támogató képes volt fenntartani a 
lapot� Idővel azonban növekedett a kíná-
lat, ez megosztotta az olvasókat, csökkent 
a példányszám� Ez pedig előre jelezte, 
hogy a lap kiadásával járó terheket már 
nem sokáig tudjuk viselni� 

A lap szerkesztői gárdája stabilnak mu-
tatkozott. A kisebb személyi változások 
mellett egy nagyobb átalakítás történt 
1990 elején. Megszűnt a szerkesztőség, 
és kialakították a védnökséget. Mi volt 
ennek a belső szerkezeti változtatás-
nak az oka? Hogyan oszlott meg a szer-
kesztőség a közéleti és irodalmi kérdé-
sek preferálásában?

A szerkesztőség túlságosan nagynak bi-
zonyult, de azoktól, akiket tiszteltünk, és 
akik korábban támogattak bennünket, 
nem akartunk teljesen megválni� Így ala-
kult meg a védnökség, és maradt egy szű-
kebb szerkesztőség a tényleges munkára� 
Komoly vita nem alakult ki a közéletiség 
és az irodalmi igény képviselői között� A 
közéletiség, a politizálás rovására az „iro-
dalmibb” beállítódást az írók közül is ta-
lán egyedül Csoóri Sándor képviselte�
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Hogyan értékeli összességében a Hitel 
szerepét a rendszerváltásban? 

Utólag is úgy gondolom, hogy volt jelentő-
sége a rendszerváltás folyamatában� Fóru-
mot adott sokaknak, íróknak, különféle ér-

telmiségieknek, de politikai szervezeteknek 
is� Ez akkor a demokrácia jelentős feltétele 
volt, és nagy szerepe volt abban is, hogy 
megváltoztatta a nyilvánosság szerkezetét� 
Szép és izgalmas korszak volt ez, melyben 
a Hitel korántsem volt mellékszereplő�

Jónás RóbeRt – nagymihály Zoltán

Papp Endre: "Minden gondolatban ott lappang a tradíció"

A Hitellel először Görömbei András sze-
mélyében találkoztam személyesen a 
Debreceni Egyetemen� Ő akkor már a lap-
nál szerkesztett� Az apropó – mi más irá-
nyíthatná egy fiatal figyelmét egy szelle-
mi produktumra?! – az elhíresült Nappali 
hold-féle botrány volt, a Csoóri–Esterhá-
zy pengeváltás� Kendőzetlenül feltettem a 
kérdést a tanáromnak, mit gondol erről, 
igaz-e, hogy Csoóri antiszemita� Görömbei 
nem sértődött meg, nem zavart el, hanem 
türelmesen elmagyarázta a pimasz tájé-
kozatlannak – nekem – az összefüggése-
ket� Egyenrangú félnek tekintett, ehhez 
nem voltam akkoriban hozzászokva� Hát, 
így kezdődött…

A ma megjelenő periodika formailag 
ugyan másképpen (1992 óta havilap-
ként), ám nevében és szellemiségében 
vállaltan követi a harminc éve elindult 
lapot. Mennyiben alakult át a funkciója 
a ritkább megjelenéssel, a közéleti he-
lyett, illetve mellett hangsúlyosabban 
irodalmi érdeklődéssel, a rendszerváltó 
évek távolodásával?

1999 nyarán kerültem szerkesztőként a 
folyóirathoz� Hét év telt el akkor az átala-
kulás óta� A szerkesztőségi keddeken a po-
litikai helyzet, a közélet aktuális gondjai 
mindig terítéken voltak� A kezdeti időkkel 
való folytonosság teljesen természetes, ma-
gától értetődő volt� A célkitűzés eszmeisé-
ge mit sem változott: a lapnak hozzá kell 
járulnia a magyarság szellemi-erkölcsi 
megújulásához, önismeretének és azonos-
ságtudatának megerősítéséhez� A közelí-
tésmód változott: immár nem a közvetlen 
politizálásban látták a célhoz vezető utat a 
szerkesztők, hanem a művelődés segítsé-

Milyen személyes, korabeli emlékeket 
őriz a rendszerváltás viharaiban meg-
induló Hitellel kapcsolatban? Hogyan 
találkozott vele először?

A Hitel indulásakor, 1988 végén semmi 
jel nem utalt arra, hogy valamikor is bár-
milyen kapcsolatba kerülök a lappal� Má-
tyásföldön dolgoztam az Ikarus autóbusz-
gyárban vagyonvédelmi előadóként� Az én 
rendszerváltás-élményem meglehetősen 
szubjektív� Akkoriban próbáltam a határ-
őrségnél összetört személyiségem darab-
jait újra összerakni� Mind a sorállományú 
szolgálatban, mind a szocialista nagyipar 
egyik „fellegvárában” a bőrömön érezhet-
tem a rendszer teljes tudati, erkölcsi és in-
tézményi válságát� Mind a katonai, mind 
a vállalati struktúra alávetett és kiszolgál-
tatott helyzetben tartotta a rendszerébe 
került embert, ugyanakkor már nem hitt 
– nemhogy a pártideológiában, de – saját 
szabályaiban sem� Tragikomikus volt látni 
a totális értékzavarodottságban kapkodó 
emberek színeváltozásait, önmentési kí-
sérleteit, önpusztító dacolásait az elkerül-
hetetlen átalakulással szemben� Mindkét 
helyen belső megfigyelő szolgálatok mű-
ködtek, s itt is, ott is áldozatául estem a 
bajtársias-kollegiális feljelengetéseknek� 
Még találkozhattam az éppen feloszlatott 
munkásőrség utolsó tagjaival, akik azt ter-
vezték, hogy megőrzik szervezettségüket 
egy jövőbeli kedvező fordulat esetére� Pa-
rancsnokuk a fülem hallatára jelentette ki 
a gyárba látogató Pozsgay Imrére mutatva, 
hogy ő legszívesebben lelőné, mintsem biz-
tonságára vigyázva kísérgesse� Nem is ma-
radtam sokáig a vállalatnál, a következő év 
nyarán távoztam, hogy egy meglehetősen 
bizonytalan, de szabad életet élhessek�
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gével igyekeztek hatást gyakorolni� Lássuk 
be, kevés sikerrel… Egy folyóirat lehető-
ségei sokkal korlátozottabbak, mint akár 
egy kétheti lapé� A folyóirat, s egyáltalán 
az irodalom olvasása 1990 után visszaszo-
rult Magyarországon� A politizálás szabad-
dá válásával az irodalom elveszítette azt a 
funkcióját, hogy tőle várták az „igazság”, a 
hatalmi cenzúra alá eső tartalmak kimon-
dását az olvasók� Csoóri Sándor és szel-
lemtársai hiába igyekeztek az anyanyelvi 
kompetencia emelésével, a közelmúlt feltá-
rásával, a tudati-lelki deformációk kimu-
tatásával, a magyar népi kultúra gazdag-
ságának és a sorsvállaló irodalmiságnak a 
felmutatásával, ha a gazdasági, társadalmi 
és – nem utolsó sorban – kulturális átala-
kulásban az emberi egzisztencia anyagi, 
fizikai oldala vált fontossá� Egyszerűen a 
létfenntartás, vagy másik oldalról a gaz-
dagodás lehetőségének okán� Az identitás 
felfogásában a nemzeti közösség kulturális 
és szellemi-lelki összetartozásának tudata, 
kiszabadulva a háttérbe szorítottságból, 
immár „csak” egy alternatíva volt� A társa-
dalmi és kulturális különbségek növekedé-
sével a sorsközösség érzése is elhalványult� 
A szellemi életben a posztmodern érték-
relativizmus és identitáskrízis uralkodott 
el� Egyre merészebbé váltak azok, akik a 
nemzetek halálának idejét látták elérkezni� 
S a közös ellenség híján újraéledt a magyar 
kultúrharc a feltétlen nyugati politikai és 
kulturális mintakövetés, illetve a nemzeti 
sajátosságokhoz ragaszkodók között� A Hi-
telt is támadták, sőt kísérletet tettek arra 
is, hogy a perifériára szorítsák� Ez talán 
nem sikerült�

Milyen korszakokra osztható a Hitel 
mint irodalmi havilap huszonhat évfo-
lyama? Meglátása szerint kik voltak a 
legmeghatározóbb személyiségek, akik 
szerkesztőként, munkatársként, szer-
zőként formálták? 

A folyóirat történetét töretlennek, meg-
szakítatlannak látom� Nincsenek elkü-
lönülő, önálló korszakai� A Hitel szellemi 
folytonosságot képvisel� Ennek magya-
rázata s egyben következménye is, hogy 
ez a szellemi műhely olyan alkotók és tu-
dósok gyülekező helye, akik értéktudata 
harmóniába hozható, akik megértik, és 

emberileg is tiszteletben tartják a mási-
kat� A generációváltások zökkenőmente-
sek voltak� Az 1992-es szerkesztőséghez 
képest teljesen kicserélődött a gárda, de 
ez a lap lényegében ugyanaz a Hitel, mint 
akkor volt� A Hitel szellemi erejét bizonyít-
ja, hogy eszméjéhez minden szerkesztője 
elkötelezett volt, és ma is az� Senki nem 
akadt közöttük, közülünk, akik elfordul-
tak volna a folyóirattól�

A lapon minden szerkesztője rajta hagyta 
szellemi ujjnyomát� A legerőteljesebben az 
alapító és főszerkesztő Csoóri Sándor és 
a gyakorlati munka oroszlánrészét mint-
egy tizenöt évig végző Görömbei András� 
Az egykori szerkesztők – Nagy Gáspár, Lá-
zár Ervin, Simonffy András, Ágh István, 
Döbrentei Kornél, Tőkéczki László, Nagy 
András – mindannyian jelentős alakjai a 
magyar irodalomnak, képzőművészetnek 
és tudománynak� Főmunkatársai sorában 
tudhatta/tudhatja a lap Sütő Andrást, 
Lászlóffy Aladárt és Tornai Józsefet� Rend-
szeres szerzőnk Ablonczy László, Kiss Gy� 
Csaba, Bakos István, Lezsák Sándor, 
Mórocz Zsolt, N� Pál József� A ma szerkesz-
tősége – Falusi Márton, Léka Géza, Nagy 
Gábor, Mezei Emese, Tevelÿ Arató György, 
s grafikusainkat, Pásztor Gyöngyit és Já-
nosi Nikolettet sem feledve – a legszebb 
reményekre jogosít a jövőre nézve�

A Hitel – ahogy Csoóri Sándor A vissza-
szerzés reménye című nyitóesszéjében 
is felidézi – egy, a ’30-as, ’40-es években 
megjelenő erdélyi folyóirat neve is volt. 
Most, a harmincadik évfordulón tartott 
ünnepségen bemutatott kiállítás is 
hangsúlyosan tért ki az elmúlt három 
évtized mellett a két világháború közötti 
erdélyi „elődökre”. A szellemi örökség 
kinyilvánítása mellett ez nyilván egy 
fokozott szolidaritást jelentett a hatá-
ron túli (különösen az erdélyi) magyar-
sággal 1988-ban, a Ceauşescu-uralom 
legsötétebb időszakában. Mit jelent ma?

A kádárizmus szörnyű öröksége volt a kü-
lönböző országokban kisebbségi sorsban, 
illetve emigrációban élő magyarság magá-
ra hagyása, s bizonyos esetekben teherté-
telnek vagy egyenesen ellenségnek tekin-
tése� A Hitel kiemelt feladatának tartotta 
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a magyarság egészére kiterjedő nemzet-
tudat képviseletét, a határon túli magyar 
művelődést magától értetődően az egye-
temes magyar kultúra elidegeníthetetlen 
részének tekintette� Baráti kapcsolatot 
ápolunk az 1935 és 1944 között megje-
lent, önmagát nemzetpolitikai szemleként 
meghatározó kolozsvári névrokonunk 
örökségét gondozó Szász István Tassal� A 
két periodika, a két távoli időket átívelő, 
összetartozó gondolatiság együtt kapott 
Magyar Örökség Díjat�

A mai helyzet annyiban más, hogy immár 
az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, 
muravidéki és más magyar kisebbségek 
kulturális tekintetben, és egyre többen ál-
lampolgári jogon is, egyenrangú tagjai a 
nemzetnek� Nem szorulnak a Hitelre sem-
milyen tekintetben� Megvannak a saját 
intézményeik és médiumaik� A Hitel ettől 
függetlenül egyedül emelte fel a szavát a 
folyóiratok közül a gyászos kimenetelű, 
kettős állampolgárságról szóló népszava-
zás erkölcsi botránya miatt� Mi voltunk 
azok is, akik az erdélyi autonómiatörek-
véseknek, a magyarság kulturális értékő-
rzésének, illetve megújulásának, önszer-
veződésének, megmaradásának esélyét 
tárgyaló írásoknak mindig helyet adtunk� 
A megvalósult kettős állampolgárság ta-
pasztalatairól is közöltünk összeállítást� 
Utóbbi esetben már keserűen tapasztal-
tam, hogy a határon kívüli magyarság fel-
kért képviselői nem egy esetben válaszra 
sem méltattak� S az is nehezen észreve-
hető – a kevés kivételtől eltekintve –, hol 
és milyen gyakran szólalnak fel például az 
erdélyi magyar írók az autonómiáról� Sok-
szor azt látom, hogy éppen Kolozsvárról 
vagy Marosvásárhelyről jönnek a nemzeti 
eszmét lesajnáló legradikálisabb vélemé-
nyek� Attól tartok, hogy nemcsak Magyar-
országon sérült a nemzeti tudat, hanem 
a környező országok magyarjainak egy 
részében is� Azt hiszem, fel kell hagyni a 
kisebbségi sorsban élő magyarok propa-
gandisztikus idealizálásával, s annak kell 
őket tekinti, amik: heterogén, többféle 
életforma és beállítódás mentén tagolt 
anyanyelvi és kulturális közösségnek�

A Hitel eredetileg a magyar szellemi 
élet különböző csoportosulásainak he-

lyet kívánt biztosítani, ám a meginduló 
– vagy inkább újjáéledő – szellemi-poli-
tikai csatározások hamar szűkítették a 
lapban megjelenők körét. Hogyan látja 
a Hitel hely(zet)ét a mai magyar iroda-
lomra tekintve?

A mai magyar irodalom megítélése össze-
tett kérdés� Társadalmi súlyát tekintve rit-
ka nehéz helyzetben van� Szűk a szépiro-
dalom-értők és -kedvelők köre� Kulturális 
reprezentációja nem egyszer nem több 
mint megunt formák és kiüresedett 
klisék tartalmatlan ismétlése� „Szakmai” 
képviselete személyfüggő, néha még 
az is előfordul, hogy hozzáértő, avatott 
kezekbe kerül, általában azonban nem ez 
a helyzet� Az irodalmi intézményrendszer 
finanszírozhatósága kiszolgáltatott a 
hatalmi viszonyoknak� Megosztottsága, a 
modern irodalom megjelenése, a 18� század 
vége óta természetes állapota a magyar iro-
dalomnak� Ez tehát nem megoldandó prob-
léma, hiszen ez az állapot a múlt tekinte-
tében a nemzeti szempontrendszer árnyalt 
differenciáltsága által felülírható: az egy-
mással vetélkedő irányzatok, szemléletek és 
poétikák egyaránt a magyar művelődés ré-
szei� A nemzeti önkép kulturális tekintetben 
nem lehet homogén, lehetnek olyan elemei, 
amelyek nem nyerik el mindenki tetszését, 
de a „miénk”� Új fejlemény, hogy a legutóbbi 
időben egyre hangosabbá vált az esztétikai 
megítélést a politikai szembenállás logiká-
ja alá rendelni akarók hangja� A hierarchia 
azonban éppen fordítva áll fenn: az ízlés áll 
fölötte a politikai állásfoglalásnak� Az íz-
lés ugyanis szorosan összefügg a kulturá-
lis azonosságtudattal� A nemzeti kulturális 
identitás szakadatlan történés, mindig ott 
munkál benne a hagyomány tapasztalata 
és az arra való visszahatás is� Ami ma po-
litika, az holnap már történelem, nem sa-
ját természete alapján befolyásolja a jövőt, 
hatása alapvetően kulturális mintázatként 
– elvek, eszmék, magatartásformák ütköz-
tetéseként – él tovább� Nem tudom, hányan 
vették már észre, hogy egy átesztétizált tár-
sadalomban élünk� A politikai választásban 
is fontosabb a tetszés meghódítása, mint a 
programok és ideológiák – lásd a populiz-
mus térhódítását� Világunk a kenyér és cir-
kusz valósága, az elvont elveknek nincs sok 
esélyük a népszerűségre�
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Mi lehet a Hitel helye ebben a szituációban? 
Egyrészről a totális médiamanipulációval 
szemben egy „másik” valóságról való híra-
dás� A hatalmi, pénzügyi érdekeket szolgáló, 
érdekelvű realitás-szimulációval szemben 
védeni a kulturális azonosságtudatot, meg-
őrizni a nemzeti művelődési hagyományt, a 
kiművelt értékítélet méltóságát� Mindemel-
lett rá kell ébresztenünk az önfeladó, önma-
guk manipulációját nemcsak tűrő, hanem 
kívánó embertársainkat a létezés magasabb 
valóságára� Ez részben maga a nyers, illú-
ziótlan, a szenvedésnek kiszolgáltatott élet, 
amely elől úgyis hiába menekülnek, mert 
előbb-utóbb utoléri őket, részben az emberi 
egzisztencia örök filozófiai kérdései, melyek 
érvényességét nem vonhatja kétségbe sem-
milyen biológiai, genetikai nemesítés vagy 
mesterséges intelligencia térhódítása�

A lap szerkesztőségében az utóbbi évek-
ben egyre több fiatal is megjelenik és 
„szárnyait bontogathatja”. A globali-
záció, a digitalizáció és egyéb hason-
ló fogalmakkal leírható korszakunkban 
hogyan látja a mai ifjú nemzedékek vi-
szonyát az irodalomhoz?

A Hitelben folyamatos a megújulás, nem-
csak szellemi értelemben, hanem a gene-
rációk egymást követő sorában is� Ez a lap 
egyértelmű sikere� Ha elgondolom, hány-
szor sajnálták már le, hányszor képzelték 
elöregedését, magára maradását, rosszaka-

róink hiábavaló reménykedésének kudar-
cát konstatálva, máris jó kedvem támad� 
Nos, jelenleg a szerkesztők átlagéletkora 42 
év, legfiatalabb társunk még meg sem szü-
letett a Hitel indulásakor� Vannak egészen 
fiatal szerzőink, nemcsak szépírók, hanem 
pályájuk elején álló tudósok is� Igyekszünk 
lépést tartani a változással, hiszen lehet 
bármilyen nemes egy hagyomány, ha a je-
lenben életképtelennek bizonyul, elfelejtik�

Mára az irodalom egy-egy szelete levált a 
tekintélyelvű ízlésről� A fiatalok irodalmi 
önszerveződései – de akár az idősebbeké 
is – esetenkénti és trendenkénti változata-
ikban nem akarnak megfelelni az intézmé-
nyes esztétikai ítéletnek� Ehhez szabadsá-
guk és lehetőségük van, de ezen az úton a 
Hitel nem akarja követni őket� Mi éppen a 
szépség, a tudás, az erkölcs és az azonosság 
összefüggését akarjuk megérteni a hagyo-
mány tükrében� Azt hiszem, a fiatalokat az 
irodalomban az önkifejezés korlátlansága 
és az azonosságuk megjelenítésének sza-
badsága érdekelheti legjobban� De megsú-
gom nekik: bármennyire is eredetinek és 
zabolázhatatlannak vélik magukat, minden 
gondolatukban ott lappang a tradíció, ha 
tudnak róla, ha nem� Amennyiben ezt meg-
értik, ráébredhetnek a Hitel erkölcsi hit-
vallására: kulturális összetartozásunk ön-
szemléletünk nélkülözhetetlen része, ezért 
ragaszkodnunk kell hozzá�

nagymihály Zoltán

Bíró Zoltán (Budapest, 1941) irodalomtörténész. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
szerzett egyetemi diplomát, doktori fokozatot pedig a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 
Kandidátusi disszertációját 1994-ben védte meg a Magyar Tudományos Akadémián A „harmadik út” 
és az 1945 utáni Válasz gondolatköre címmel. Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanított 
közel húsz éven át 20. századi magyar irodalomtörténetet. Politikai pályafutása a Magyar Demokrata 
Fórumhoz kapcsolódik, melynek alapítója, 1989-ben pedig ügyvezető elnöke volt. E mellett 1988 és 
1992 között a Hitel című kéthetente megjelenő irodalmi és társadalmi, politikai lap főszerkesztője 
volt. Legfontosabb kutatási területe Ady Endre költészete és a 20. századi magyar irodalom, első-
sorban történeti- eszmetörténeti vizsgálata, különös tekintettel a népi írók mozgalmára. A 2013-ban 

alakult RETÖRKI főigazgatója.

Papp Endre (Szeghalom, 1967) író, irodalomtörténész, szerkesztő. 1997-ben végzett a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakán. 1998-tól a Szépirodalmi Figyelő főszer-
kesztője, 1999-től a Hitel szerkesztője, felelős szerkesztője, majd főszerkesztője. Tanulmányai, kritikái, 
esszéi különböző irodalmi folyóiratok hasábjain láttak napvilágot, több önálló és szerkesztett kötete 

jelent meg. Munkásságát többek között a Tokaji Írótábor díjával és Tamási Áron-díjjal ismerték el.




