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1912 januárjában, kis rózsaszín fedelű lapocska ment szét Kalota-

szegen. Címlapján virágos dombtetőre szúrt fejfa. Szerkesztője egy 29 
éves fiatalember, aki Sztánán lakik egy nagyon furcsa házban, amin a 
„józan ember csak mosolyogni tudhat”. És sokan olvasták akkor fej-
csóválva e fiatalember harsogó szavait… 

 
„Csúcsától – Erdélyországig egykori határától – Kolozsvárig és 

Váralmástól le Járóig, az a mi külön világunk, Kalotaszeg. 
…Külön magyar világ volt ez itt a Vlegyásza alatt, sok-sok szép-

séggel, a maga nagy egyedülvalóságában és sok ódon zamattal, ős 
kultúrával, a maga százados elzárkózottságában. 

De csak volt. Ma már mind szorul összébb, kisebbre és kisebbre… 
…A régi Kalotaszeg pusztul, és új idők új világot formálnak.  
Mi, Kalotaszegiek tudjuk ezt jól, és tudjuk azt is, hogy ezt a fo-

lyamatot megállítani nem lehet. Pusztulnia kell a réginek, mert úgy, 
ahogy reánk maradt, nem tud beleilleszkedni az újba… 

 

Mit akar ez? – kérdezhették sokan. De ő már mondja is: 
 

„Azt akarjuk, hogy az új Kalotaszeg magyar legyen, művelt le-
gyen, és a mienk legyen. Legyen folytatása a réginek, mint ahogy 
folytatása vagyunk apáinknak mi. 

Menteni akarjuk azt, amit lehet, óvni akarjuk magunkat attól, 
hogy eldobva a régit, semmivel maradjunk… Harcolni akarunk min-
den ellen, ami nem magyar, és idegen nekünk. Jöjjön az akár igényte-
lenséggel, a a tudatlansággal, akár a nyugat részegítő italával: fejlett 
kultúrával, gazdagsággal, fényűzéssel. 

Egyetlen fegyverünk a mi erős, magyar hitünk. Egyetlen politi-
kánk, hogy nem politizálunk. Egyetlen akaratunk, hogy magyarok s 
kalotaszegiek akarunk maradni. 

Ebben segítsen meg minket a mi teremtő Istenünk és a mi kalota-
szegi magyar erőnk!” 



Így a fiatal sztánai, és a zúgó, bátor és friss levegőjű szavakra fi-
gyelnek az emberek. Érzik sokan, hogy itt valami új, szokatlan, de 
észrevenni való jelentkezik. És ment aztán a lap minden héten. És 
ment rövidesen Kalotaszeg szűk határain kívülre is… 

Merészek voltak ezek a szavak, könnyen látszhattak pufogtatás-
nak is, de ami utánuk jött, az még nagyobb merészség volt akkor. 
Ám a szerkesztő művelt fejű, céltudatos egyéniség, és nem fél senki-
től. Ő tudja, hogy miért dolgozik… 

És megy a lapocska minden héten, és viszi az új hangú igéket, a 
frissítő légáramlatot. Elevenen lát minden téren, és erővel szól min-
denütt. 

Mivel a célul tűzött magyar Kalotaszeg Erdély sorsától függ, 
majd minden kérdés általános erdélyi kérdéssé szélesedik. Bonckés 
alá veszi Erdély helyzetét minden viszonylatban. Harcol a történet-
tanítás elfogultságai ellen; Erdélynek, mint fogalomnak elsikkasztá-
sa, jogainak kisemmizése, jelentőségének meghamisítása ellen. Éle-
sen mutatja meg a pesti közvélemény és a kormányzatok ellenszen-
vét és nemtörődömségét, mik megölnek itt minden kulturális, gazda-
sági és népesedési munkát és tervet s ezzel magát a magyarságot is. 
Számtalan nagy és apró cikk beszél erről. Míg kifelé szinte szélsősé-
gesen nacionalista, addig befelé valósággal kérlelhetetlenül mutat 
meg minden fekélyt. Kemény és irgalmatlan szavakat mond igen 
gyakran. (Ma is lehet csodálkozni azon, hogy ügyészségre nem kerül-
tek e füzetek, de minden bizonnyal nem lesz az ügyészség érdeme ez.) 

Valósággal izgat olykor a fennálló államrend ellen, amely mintha 
diszkvalifikálni akarna. Azt mondják: ez már rombolás. De a szer-
kesztő tudja, hogy nem az. Igaz: le kell rombolni azt a felfogást, 
amely a másra való támaszkodásban keresi a megállást. Az új Kalo-
taszeg ne tudja, hogy támaszkodni is lehet valamire, hanem álljon a 
maga lábán. Az állam ne támogasson (mert abban köszönet valójá-
ban úgysincs), hanem csak egészséges keretet adjon, s ott, ahol kell, 
legyen fundamentum. Ha így teljesíti hivatását, akkor nem hívja ki 
senki fiának „destruktív” kritikáját. 

Mintha eljövendő változások biztos tudatában lenne, úgy harcol 
ezért az önállóságért, hogy kész és erős legyen Kalotaszeg az új idők-
re. (Akik ma erősen igénylik, hogy ők az erdélyi gondolat megszülői 
és hordozói, azoknak igen jelentős lenne e kis lapocskának átolvasá-
sa!) 



Ezért kulturális és gazdasági alapokat, szervezkedési lehetősége-
ket keres. Élesen figyeli a velünk lakó népek hasonló mozgalmait, 
résen állva, hogy mi jelentősége lehet azoknak reánk nézve és – mit 
lehet tanulni belőlük: A szűkebb erdélyi dolgok mellett néha bekap-
csolja az általános magyarság kérdéseit is. Mindenütt a kritikán ke-
resztül, a bajokat mutatva meg, hogy senki el ne higgye magát, s a 
diagnózisban megmutatkozzanak az egészségbe való bontakozás 
útjai is.  

Az általános fő irányvonalak mellett nem felejti a részletmunká-
kat sem, melyek – különösen a kulturális részen – mind ugyanazt az 
egységes ideológiát szolgálják. 

Mindig van benne gazdasági és gazdálkodási kérdéseket tárgyaló 
írás. Kulturális téren kétféle munkát folytat. Egy kézzel menti azt, 
amit feltétlenül menteni kell a régiből, a másikkal új utakat keres, és 
új dolgokat olt be. Majd minden számban van cikke egy-egy öreg 
templomról, népről, házról, kapuról, népviseletről s olykor faluport-
ré is. De nem száraz, kérődző ismertetésekben, hanem sokszor izzó 
és gyűjtő lírában. Aztán az új művészetről olvasunk, amely folytatása 
kell legyen itt a réginek; látjuk új művészek munkáit is, és a magyar-
ság művészetének útkeresése előtt olvassuk Ady nagy igéjét: Erdély-
ben keressünk! 

Az irodalmi részt nem posladó és tizedrangú írók erkölcsi tanul-
ságos tollgyakorlatai teszik, de Adyról, Móriczról olvasunk ismerte-
téseket akkor és olyan hangon, amikor az egyiknek könyvei indexen 
voltak, s a másikról talán avatottabb kritikus sem írta volna le fenn-
tartás nélkül, hogy: nagy író. A kalotaszegi havas alatt élő emberek 
világából pedig maga a szerkesztő ad örökké feledhetetlen írást, 
melyhez hasonló léleklátással és magyarsággal rajta kívül sem az-
előtt, sem azután nem írt senki. 

Állandó figyelem kíséri a népművelődési mozgalmakat is. De 
minden más dolgot is, amely e népet szellemileg és anyagilag érint-
heti. 

Így erős szociális (nem párt-szocialista) írásokat kapunk sokszor. 
Ha vasárnapi mulatozáskor fejbe ütnek egy legényt, a lap nem for-
gatja kenetesen a szemeit az „erkölcsök” romlása felett, hanem ha-
bozás nélkül mutat reá a messzibb dolgokra: a Bécs miatt mindig 
üres államkasszára, amelynek a szeszforgalom egyik legjobb forrása.  



A munkabaleset folytán meghalt munkás hozzátartozóit óva inti a 
munkaadók kisemmiző szándékaitól. És így tovább. 

Valósággal csodálkozni kell azon, hogy átlag 16 kicsi oldalon 
mint lehet ennyi mindent adni. A szerkesztés módja könnyed és ele-
ven. E szerkesztés módja könnyed és eleven. Egyaránt olvashatja in-
telligens és falusi ember. Igazában véve talán a legigazibb és a leg-
jobban szerkesztett néplap volt a Kós Károly Kalotaszege. 

…De csak egy negyed évig élhetett; mindössze 12 szám jelent 
meg a Kalotaszegből. A sokat ígérő kezdet után hamar el is tűnt. Szer-
kesztőjét más hivatások szólították el, és nem akadt senki, aki az „új 
és magyar Kalotaszeg” feliratú zászlót továbbvitte volna. 

Pedig e rövid három hónap alatt megszaporodott a kis tábor. Már 
ott voltak azok is, akik hitetlenül mosolyogtak, akiknek arcán re-
ménytelenség és a biztos kudarc félelme ült az elinduláskor. És már 
tavasz is volt: sütött a nap, és zsendültek a hegyek… 

A szerkesztő reményekkel távozott: ezután lesznek majd, akik 
tudni fogják immár, hogy vidám és gyönyörűséges munka a harc, s 
amit ő elkezdett, az folytatódni is fog hatalmasabban és erősebben… 

De: mi homokban ültünk, szúró, száraz, mindent beszitáló, meg-
fullasztó homokban. A Kalotaszeg szavait nem vették észre azok, 
akiknek kötelességük és hivatásuk lett volna észrevenni, mert a ma-
gyar falvak népének sorsa senkinek sem fájt. És így beszitálódott e 
szép kezdeményezés is. Igazában a Kalotaszeg megszűnése sem fájha-
tott senkinek. Pedig nagy és szép cselekedet volt az, aminek értelmét 
még ma sem tudják. Néhányan, kik látjuk ezt, fájva kérdezzük: örül-
jünk-e vagy búsuljunk? 

 
 
 
Erdélyi Fiatalok, 1933. 4. sz. 


