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Ligeti Ernő 
 

Egy röpirat története 
 

[…] A sajtó, különösen a Keleti Újság, vitte bele a magyarságot lé-
pésről lépésre abba a gondolatkörbe, hogy magát intézményesen is 
kisebbséginek vallja. Az aktivitásnak kibontakozásának azonban 
csekély mértékben volt az akadálya, hogy hiányzott a garnitúra, 
amely e szerepkört vállalni tudta volna. 

 

Ekkor jelent meg Kiáltó szó címmel Paál Árpád, Zágoni István és 
Kós Károly röpirata Erdély, Bánság Körösvidék és Máramaros ma-
gyarságához. 

Intellektuel tollforgató ember mind a három. 
Zágoni István most a Keleti Újságnak volt a felelős szerkesztője. A 

lap főszerkesztője és tulajdonképpeni szellemi irányítója Paál Árpád. 
Vele egy időben – 1920 elején – kerültek a laphoz Kádár Imre, aki a 
belpolitikai és e sorok írója, aki a külpolitikai rovatot vezette. A szer-
kesztőség impozáns módon nőtt meg. Murányi Győző, Dienes Lász-
ló, Kőműves Lajos, Székely Béla, Mikes Imre stb. lettek a lap munka-
társai. Az egész vállalat igazgatását pedig dr. Weisz Sándor ügyvéd 
vállalta, akinek szívós munkája és leleményessége rendkívül mérték-
ben őrködött e lap magas szellemi színvonalának megtartásában. 

A csökönyös magyar passzivitás ellensúlyozására Paál Árpád, 
Zágoni István és Kós Károly tanácskozásokat folytattak maguk kö-
zött és elhatározták, hogy röpiratban fordulnak a magyarsághoz. 
Mindhárman megjelentek Weisz Sándornál, a Lapkiadó igazgatójá-
nál és kérést intéztek hozzá, hogy nem volna-e hajlandó röpiratukat 
legalább 10 000 példányban kinyomattatni. Akkor igenlő választ kap-
tak, elhatározták, hogy határidőt adnak egymásnak, amely alatt 
mind a hárman külön-külön is kidolgozzák a rendkívül jelentősé-
gesnek látszó röpiratnak a programját. A jelzett határidőre azonban 
csak Kós Károly készült el, az ő szövegezését teljes mértékben elfo-
gadták. Erre újabb határidőt adtak egymásnak és végre elkészült a 
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röpirat. Kiadása azonban nehezen ment, mert a cenzúra az eredeti 
szövegezést visszautasította. Kós Károly összeült Măcelariu cenzor-
ral és pontról pontra végigmentek az egész kéziraton. Végre a negy-
vennyolc oldalas munka megjelent, de forgalomba egyelőre nem 
hozták, csak azoknak mutatták meg, akik a magyar politikai életnek 
akkori rangrejtett irányítói voltak. 

Talán részletesen foglalkoztunk e röpirat megszületésével, de az 
indokolás benne van a magyar élet tényeiben. Ez a röpirat indította el 
az erdélyi magyarság külön politikai útjait, amely utak sokszor zsákut-
cába torkolltak, sokszor kilátó magaslatok felé vezettek, sokszor úgy 
festettek, mint kálvária-út a megtorpanás, a kimerülés és a megaláz-
kodás stációival.  

A passzivitás politikusainak szemében „a legveszedelmesebb” 
egyéniség nyilvánvalóan Kós Károly volt. Kós a háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített és a háború befejezése előtt a konstantinápolyi 
magyar tudományos intézetnél kapott beosztást. Éppen szabadságon 
volt odahaza, amikor minden összeomlott és ő már nem mehetett 
vissza Konstantinápolyba. Nevét már jól ismerték művészi körökben. 
Ő tervezte meg a budapesti állatkertet, őt bízták meg Károly magyar 
király koronázásának megrendezésével. 

A forradalmi idők odahaza találták Sztánán. Ezekben az időkben, 
a wilsoni eszmék hatása alatt, az önrendelkezés mániájában esett az 
emberiség. Erdélyben is három köztársaság alakult meg, így a Bán-
ságban, a Székelyföldön és végül Kalotaszegen. Bánffyhunyadon 
kimondották, hogy 60 000 kalotaszegi magyar külön kis köztársasá-
got alakít, meg is választotta a köztársasági elnököt, Albrecht Géza 
földbirtokos személyében. A köztársaság létesítésének gondolatát az 
alakítók szerint az tette indokolttá, hogy a kalotaszegi magyarságot 
nagy román tenger veszi körül és e nyelvsziget önálló állami beren-
dezésének létjogosultságánál így mi sem természetesebb. A tervezet 
szerint a Budapest–Kolozsvár közötti vasúti vonal semleges vonal, 
ellenben a jelenlegi kissebesi vonal, amely a kalotaszegi községeket 
összeköti, a kalotaszegi köztársaság tulajdonába megy át. Kalota-
szegnek úgy is, mint csecsemő-köztársaságnak, úgy is mint – ez már 
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sokkal komolyabb – erdélyi Piemontnak Cavourja Kós Károly, aki-
nek lelki szeme már látta a lobogót, amelyet ő tervez meg, a pénzér-
mét, amelyet ő vés ki és ő veret ki a bánffyhunyadi állami pénzver-
dékben, de az idők vihartölcsére megforgatta ezt a bizarr tervecskét, 
és a köztársasági államból nem maradt más, mint Kós Kalotaszeg cí-
mű könyve, amelyet tíz vagy tizenkét év múlva a maga kis népi kü-
lön társadalmának megörökítésére fog megírni. 

Kós Károlyban, a „viharügynök”-ben, mindig volt egy csipetnyi a 
fantasztából, de röpirata egyike az akkori idők legszebb és legpoliti-
kusabb megnyilatkozásának. […] 

Kós Károly célként a magyarság nemzeti autonómiáját jelölte meg. 
Ez volt 1920-ban. Erre az autonómiára építették fel Paál Árpád és 
Zágoni a politikai aktivitásnak a rendszerét. Később már ilyen prog-
rammal nem lehetett jönni a magyar sajtóban a szakadárságnak vád-
ja nélkül. 

A röpirat második részében Zágoni István részletesen foglalkozik 
a passzív rezisztencia lehetetlenségével, rámutat számos történeti 
példára, különösképpen a románoknak a régi nemzetiségi világban 
tanúsított magatartására. Követelményként állítja fel a nemzeti katasz-
ter felállítását, a nyelvhasználatot, a munka, a kultúra, az egyházak 
szabadságjogainak biztosítását. Paál Árpád gyakorlati célként a ma-
gyar nemzeti szövetség megalakulását kezdeményezte Kolozsvár szék-
hellyel. Kifejtve a politikai aktivitás rendszerét, ezeket mondja: „Ne-
künk a világ-demokrácia eljövetelére kell felkészülnünk. A politikai 
cselekvőség rendszerében alapgondolat is, irányeszme is az lehet, 
hogy a békeszerződést a gyakorlati kivitelen keresztül a népek együtt-
érzésének felkeltése révén meg kell javítania a szeretet, megbocsátás 
és szabadság tartalmával.” 

Nem Paál Árpádon múlott, hogy a világból kivesztek azok az 
igék, amelyeket ő hirdetett. 

A röpiratnak nagy sajtósikere is volt, de tömeghatása nem, mert a 
kinyomott példányokat csak kis százalékban küldték el. közben 
ugyanis az történt, hogy Paál Árpádék megegyeztek a passzivitás 
szószólóival a magyar nemzeti szövetség létrehozásában, és így nem 
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volt szükség arra, hogy a röpirat fellármázza az erdélyi közvéle-
ményt. Az irodalmároknak tehát sikerült megérlelniök az eszmét. 

Igaz, hogy úgy Paál Árpád, mint Zágoni István a köztudatban 
úgy élnek, mint elsősorban politikusok. Mi azonban, beavatottak, 
tudtuk jól, hogy Zágoni István, de különösen Paál Árpád gondolko-
dásmódja messze elvezet a megszokott politikai gondolkodástól. Paál Árpád 
alapjában töprengő filozofikus elme. Aki ismeri tanulmányait, az jól 
tudja, hogy sokkal szélesebb távlatokban gondolkodott, mint az er-
délyi politika többi vezetői, idealista álmodozó volt, de az idők olya-
nok voltak, hogy neki nemcsak cselekvőleg kellett részt vennie a ma-
gyarság sorsfordulásának rendezésében, de az élre is kell kerülnie. 
Megfontoltság, apostoli szerénység, széles körű tudás, nézeteinek 
őszintesége, megnyilatkozásának dialektikus magassága és a vérta-
núság dicsfénye olyan tulajdonságok voltak, amelyek tiszteletet pa-
rancsoltak minden irányban. Vele nem lehetett alkudni, nézeteitől 
nem lehetett eltántorítani. A hősi korszakban ő volt az erdélyi ma-
gyar radikalizmus vezére. Hogy pályája más irányba tolódott, hogy 
később elhalkult és nem találta meg a helyét, ebben külön tragédia 
magva rejlik, amely nemcsak egyéni, de egy kicsit az erdélyi magyar-
ság tragédiája is.  
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