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Kós Kár oly ma egyik leg ki vá lóbb lá tá sú 
és leg ön zet le nebb ve ze tő mun ká sa az er dé lyi 

ma gyar ság nak: min den szó be li és írá sos 
meg nyi lat ko zá sa mél tán tart hat szá mot a tár sa da-

lom szé les kö rű ér dek lő dé sé re és fi  gyel mé re.
(Szé kely Nép, Sep si szent györgy, 1931)1

Az is mer te tett ira tok ról
Az épí tész, gra fi  kus, író, mű ve lő dés szer ve ző Kós 

Kár oly (1883–1977) po li ti kai te vé keny sé gét a Kuszá-
lik Pé ter össze ál lí tot ta Kós Kár oly em lék könyv2 gaz dag 
ide vá gó fe je ze te is mer te ti leg rész le te seb ben, szá mos 
írá sát, egyéb vo nat ko zó do ku men tu mot is egy más 
mel lé ol lóz va, ér tel mez ve és ér té kel ve.3 A kö tet jól 
hasz nál ha tó il luszt rá ci ós és pub li ká ci ós jegy zé ket, 
élet raj zi is mer te tést, vo nat ko zó iro da lom jegy zé ket 
tar tal maz, és már ki adói elő sza va fi  gyel mez tet ar ra, 
hogy az élet mű, amely Kós pél da ér té kű po li ti kai ma ga-
tar tá sa okán is fi  gye lem re mél tó, még szá mos fel tá rat-
lan moz za na tot tar to gat szá munk ra.4 Az aláb bi ak ban 
a sep si szent györ gyi Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban 
ta lál ha tó, Kós Kár oly po li ti kai te vé keny sé gé hez kap-
cso ló dó ada to kat, do ku men tu mo kat is mer te tünk. 
A há rom anyag cso port: az 1921. évi Ki ál tó Szó ból 
Kós sa ját, szél jegy ze telt és kor rek tú ra ja ví tá sok kal 
el lá tott pél dá nya (vö. 1. áb ra),5 egy dr. Kós Károly 
ál tal össze ál lí tott irat cso mó,6 va la mint egy 1931-es, 
Csu tak Vil mos nak cím zett le vél és an nak mel lék le-
tei (min de nek előtt Kós 1931. évi prog ram ter ve ze te 
az er dé lyi ma gyar po li ti kai kép vi se let szá má ra).7

Előb bi két adat-, il let ve do ku men tum cso port 
tör té ne té hez azt szük sé ges is mer ni, hogy Kós Kár oly 

1910-ben ke rült elő ször kap cso lat ba a Szé kely Nem-
ze ti Mú ze um mal, ami kor fel kér ték a mú ze um épü le-
té nek és mú ze um őri la ká sa i nak meg ter ve zé sé re. Kós 
az el ső ta lál ko zást, de a mú ze um épí tést kö ve tő en is 
gyak ran uta zott Sep si szent györgy re, fo lya ma to san el-
len őriz te ter vei ki vi te le zés ét, majd az épü let ál la po tát, 
uta sí tott a szük sé ges ja ví tá sok ra, és fel ügyel te azo kat, 
de részt vett az in téz mény mű ve lő dé si és tu do má nyos 
prog ram ja i ban is.8 Az in téz ménnyel va ló szo ros kap-
cso la ta gya kor la ti lag ha lá lán túl, má ig tart: az új mú-
ze u mi épü let szárny, amely nek meg épí té sé vel már az 
el ső vi lág há bo rú előtt szá mol tak, Kós 1940-es évek 
ele ji ter ve i nek mi ni má lis mó do sí tá sá val, köz vet le nül 
ha lá la után va ló sult meg, de még 2008. szep tem ber 
20-án is ál ta la ter ve zett lép cső kor lá tot, in téz mé nyi 
cé gért ava tott a mú ze um. A Ki ál tó Szó-pél dány és az 
irat cso mó 1981-ben ke rült be, az új szárny ava tá sa 
kap csán, Kós fi  á nak, dr. Kós Kár oly nép rajz tu dós nak 
az ado má nya ként. 

A Ki ál tó Szó-pél dány nak (1. áb ra), mint je lez tük, 
be jegy zé sei és ja ví tá sai ké rik a köz zé té telt.9 A fü zet ben 
több kék tin tás au tog ráf Kós-bejegyzés ta lál ha tó: a cím-
lap jobb fel ső sar ká ban Kós Kár oly, Sztána, a szer zők 
ne ve alatt a cím la pon kék tin tá val 1921. jan., az el ső 
ol da lon a cím fö lött zá ró jel ben Ír tuk 1920. de cem ber 
ha vá ban, az 5. ol dal lap al ji alá írá sa alatt pe dig alá írá sa. 
A fü zet ben más részt két fe ke te ce ru zás mar gó jegy ze te 
ol vas ha tó. Az el ső ol da lon: „A cen zú ra az én írá som nak 
több mint fe lét ki húz ta. A cen zor Mac[s]elár volt, a tót-
tel ki pap, aki ve lem együtt cen zú rá zott, úgy, hogy ami 
meg ma radt, még is ér tel mes le hes sen... Utó lag Macelar 
sú lyos meg ro vás ban ré sze sült, hogy egyál ta lá ban kingedte 

1 L. Is me ret ter jesz tő elő adás a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban, Szé-
kely Nép, XLIX. évf., 25. sz., 1931. már ci us 26.
2 KUSZÁLIK Pé ter 2003. A to váb bi ak ban in nen idé zet tek el ső-
sor ban a Ba logh Ed gár ál tal kö zölt vissza em lé ke zés ből szár maz-
nak (KÓS Kár oly 1971).
3 Cél zot tan ez zel a té má val fog lal ko zott még a kö zel múlt ban: 
SAS Pé ter 2002.
4 KUSZÁLIK Péter 2003, 6.
5 SzNM Könyv tá ra, l. sz. 60 509. Je len leg a Kós-dokumentumok 
kö zé cso por to sít va ta lál ha tó.
6 SzNM Könyv tá ra, l. sz. 60 516. Az irat cso mó egy el ső vi lág-
há bo rú előt ti tí pus ma gyar bí ró sá gi per irat tar tó ban ta lál ha tó. 
Fel ira ta pi ros ce ru zá val, ifj . (dr.) Kós Kár oly nak a kéz írá sá val: 

Kós Kár oly épí tész / po li ti kus. Je len leg a Kós-dokumentumok kö zé 
át cso por to sít va.
7 Ik ta tó szám nél kü li ira tok. Ab ból, hogy a fő le ve let Csu tak Vil mos-
hoz in téz ték, az kö vet ke zik, hogy vagy az 1931. évi ún. ik ta tat lan 
le ve le zés, vagy a mú ze um igaz ga tó sa ját, mú ze um ban ma radt ira tai 
(„mú ze u mi Csu tak-ha gya ték”) ré sze ként ta go ló dott be a gyűj te mény-
be. Je len leg a Kós-dokumentumok kö zé át cso por to sít va ta lál ha tó.
8 Vö. a ma gyar mu ze o ló gu sok le xi ko ná nak vo nat ko zó szó cik ke it 
(BODÓ Sán dor – VIGA Gyu la 2002, 171–173, 495–497).
9 A pél dányt utó lag be köt tet ték (ke mény kö tés, el ső táb lá já ra be-
lül a Koz ma La jos ál tal Kósnak ké szí tett 1909-es fej fás-temp lo-
mos ex lib ris van be ra gaszt va. Ge rin cén: * kós * paál * zágoni * * 
ki lá tó [így!] szó *.
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ezt az írást, és a cen zor sá gá ból fel men tet ték. A röp ira tot 
be von ták a ke res ke dők től, és pos tai szál lí tá sát be til tot-
ták.” A 23–26. ol dal ki lé vén tép ve és xeroxmásolattal 
pó tol va, előt te, a 22. ol da lon az er re vo nat ko zó mar gó-
jegy zet: „Ezt az egyet len pél dá nyo mat 1944 őszén, ne-
hány köny vem mel és em lék tár gyam mal ládába pa kol va 
nádasi ro mán gaz dá nál rak tá roz tam. Ami kor hó na pok 
múl va ér te men tem, a lá dát fel tör ve és fel túr va ta lál tam, 
sok min de nem hi ány zott, meg ron gá ló dott. Ak kor tép ték 
ki a fü zet ből a 23–26. la po kat is.”10

A mú ze um nak ado má nyo zott ugyan azon Kós-
hagyaték ré sze ként ke rült Sep si szent györgy re az em-
lí tett irat cso mó is. Je len tő sé ge, hogy ez az 1921. évi 
ka lo ta sze gi ma gyar nép párt (Er dé lyi Nép párt) ala ku lá-
sá nak ere de ti do ku men tu mát tar tal maz za,11 az ala ku-
ló gyű lés re össze hí vó-moz gó sí tó kis nyom tat ványt (2. 
áb ra),12 egy az Or szá gos Ma gyar Párt (OMP) 1924. 
de cem be ri bras sói nagy gyű lés ét kö ve tő nép pár ti röp-
ira tot (3. áb ra),13 egy a csucsai pak tum el len til ta ko zó 
1925-ös til ta ko zó ál lás fog la lást,14 az 1926-os ki ált-
ványt, amely ben Kós és cso port ja be je len ti ki lé pé sét 
az OMP-ből (4. áb ra),15 va la mint egy 1927. nyá ri 
nép pár ti röp ira tot (5–6. áb ra).16 A vo nat ko zó szak iro-

da lom tu do má sunk sze rint ed dig sem az 1921-es do-
ku men tum le lő he ly ét, sem konk ré tan az 1925-ös ál-
lás fog la lás vagy a fel so rolt kis nyom tat vá nyok szö ve gét 
nem kö zöl te, for mai le írá su kat nem vé gez te el. A kis-
nyom tat vá nyok nem sze re pel nek Vajk Ilo na 1994-es 
bib li og rá fi  á já ban sem. A do ku men tu mok hát te ré ben 
ál ló po li ti kai ese mé nyek re alább még ki té rünk.

Vé gül, az 1931-es ügy cso mó azért fon tos, mert 
a ku ta tás ko ráb ban nem tu dott Kós ek ko ri po li ti kai 
sze rep vál la lá sá ról (sa ját vissza em lé ke zé se i ben sem em-
lí tet te).17 Ezt az ügy cso mót az ma gya ráz za, hogy Kós 
Ká rollyal a mú ze um ré szé ről a kap cso lat tar tó kez det-
től az a Csu tak Vil mos (1887–1936) volt, aki a sep-
si szent györ gyi Re for má tus Szé kely Mikó Kol lé gi um 
és a mú ze um maj da ni igaz ga tó ja ként Kóshoz ha son-
ló an a két vi lág há bo rú köz ti er dé lyi ma gyar ság egyik 
leg ki emel ke dőbb, szer ve ző-épí tő egyé ni sé ge. Csu-
tak kal va ló, an nak ko rai ha lá lá ig tar tó kö ze li ba rát-
sá guk so kat mon dó bi zo nyí té ka, hogy Kós leg ki sebb 
fi  át (dr. Kós Kár oly) is a Re for má tus Szé kely Mikó 
Kol lé gi um ba ad ta kö zép is ko lá ba 1935-ben (Sztáná-
ról!). La kó há zat is ter ve zett Csu tak nak, le ve le zé sü ket 
a mú ze um irat tá ra őr zi. Szá mos a mú ze um ügy től 

10 A fü zet kor rek tú ra ja ví tá sai (me lye ket az ál ta lunk kéz be vett új ra-
ki adás ok, pl. Mé szá ros Jó zsef 1996-os vagy Kuszálik Pé ter 2003-as 
össze ál lí tá sa nem al kal maz nak – és mind két össze ál lí tás csak a Kós 
írá sát köz li a röp irat ból) a kö vet ke zők: A 2. ol da lon alul ról a 11. 
sor ban te hát dol goz ni fo gunk he lyett (te hát dol goz ni fo gunk). A 4. 
ol da lon az 5. sor ban most he lyett mást, a 21. sor ban két mil lió he-
lyett lesz két mil lió, alul ról a 18. sor ban te rü le ti he lyett te rü let ben, 
alul ról a 3–2. sor ban ősi szo ká sa ink, fa ji ön tu da tunk he lyett (ősi 
szo ká sa ink, fa ji ön tu da tunk). Az 5. ol da lon a 3. sor ban a Ro má nia 
he lyett Ro má nia, a 14. sor ban eltünthetik he lyett eltünhetik, a 15. 
sor ban egyé ni ség he lyett egy ség, a 23–24. sor ban ál lam ra néz ve he-
lyett ál lam nak. Zágoni Ist ván írá sá ban, a 14. ol da lon alul ról a 7. 
sor ban különbetegségek he lyett kü lönb sé gek, alul ról a 2. sor ban me-
der be he lyett ve der be, a 17. ol da lon alul ról a 3. sor ban leg pon to sabb 
he lyett leg fon to sabb. A kor rek tú ra valószínűleg 1927. jú ni us utá ni, 
mert az ek ko ri nép pár ti röp ira ton (l. alább, 16. jegy zet) az idé zett 
szö veg ben az egyé ni ség még nincs egy ség re ja vít va.
11 Ere de ti gé pelt vál to zat, kéz írá sos meg jegy zé sek kel és au tog ráf 
ha tó sá gi lát ta mo zás sal, va la mint Kós kéz írás sal le tisz tá zott vál to-
za ta. L. még 1.1. Vö. KÓS Kár oly 2003, 83. le vél és 107. jegy zet 
(Sas Pé ter jegy ze te).
12 Meg hí vó Ka lo ta szeg ma gyar né pé hez, Lap ki adó r.-t., Cluj-Ko-
lozsvár [1921]. Egy le ve les kis nyom tat vány (31,4 x 22,2 cm), 
ket tő be (levélpárba) hajt va, szö ve ge az így nyert 1–2. ol da lon. 
Alá írók: „Er dé lyi Nép párt” ka lo ta sze gi elő ké szí tő bi zott sá ga (Kós 
Kár oly, Bod Lász ló, Bo kor Már ton, Kapdebó Szi lárd, Nagy Mik-
lós; Huedin-Bánff yhunyad, 1921. má jus 27.).
13 Ka lo ta szeg ma gyar né pé hez! „Cultura” könyv nyom da, Cluj-Ko-
lozsvár [1927], 8 o. Négy le ve les kisnyomtatvány(15,6 x 23,6 cm), 
két levélpárból. Cím lap hát ol da la üres. Alá írók: Kós Kár oly, Deu-
tschek [így!] Gé za (Bánff yhunyad–Sztána, 1924. de cem ber 16.).
14 Sok szo ro sí tott (sten cil?) há rom ol da las gé pelt kéz irat, tíz pél-
dány ban. Alá írók: Kós Kár oly, Deutsek Gé za (Bánff yhunyad, 
1925. má jus 4.). L. még 1.2.

15 Ka lo ta szeg Ma gyar Né pe! Áb ra hám-nyom da, Huedin [Bánff y-
hunyad]. Egy le ve les (íves) nyom tat vány (42 x 29 cm). Alá írók: 
Kós Kár oly, Deutsek Gé za, Kapdebó Szi lárd, Koleszár Je nő, 
Wenczel Mik sa (Bánff yhunyad, 1926. jú ni us 11.). Két pél dány.
16 Er dély ma gyar né pé hez: föld mű ve sek hez, ipa ro sok hoz, ke res ke dők-
höz, tes ti és szel le mi mun ká sok hoz! Ki adó, nyom da és hely nél kül 
[1927]. Két le ve les kis nyom tat vány (egy levélpár; 28,9 x 21,2 
cm). Alá írók: A Ma gyar Nép párt ide ig le nes ve ze tő sé ge (Kecske-
méthy Ist ván, Tabéry Gé za, Antalff y End re, Deutsek Gé za, Er-
dé lyi Pál, Kapdebó Szi lárd, Koleszár Je nő, Kós Kár oly, Molter 
Kár oly, Paál Gusz táv, Smidt Bé la, Tarnóczy La jos, Wenczel Mik-
sa, Zágoni De zső; Ko lozs vár, 1927. jú ni us 24.). Az irat cso mó 
tar tal maz még egy do ku men tu mot, ame lyet itt nem tár gya lunk 
(ké sőb bi, és nem kap cso ló dik köz vet le nül Kós po li ti kai mun-
kás sá gá hoz): ez Deutsek Gé za 1938. már ci us 31-i nyílt le ve le 
Alexandru Vaida-Voevod ro mán ál lam mi nisz ter hez, ak kor egy-
ben a ki sebb sé gi ügy osz tály fő nö ké hez (há rom ol dal gép írá sos 
szö veg in di gó má so la ta). – Deutsek Gé za bánff yhunyadi ügy véd, 
Kós ba rát ja, és Kós ja vas la tá ra lesz 1922-ben a Ma gyar Nép párt, 
majd en nek az OMP-be va ló be ta go ló dá sa után az OMP Ka lo ta-
szeg ta go za ti (já rá si) tit ká ra (KUSZÁLIK Pé ter 2003, 209). Ké-
sőbb szo ci ál de mok ra ta po li ti kus, Szán tai Gé za né ven (BÁR DI 
Nán dor 2004, 364).
17 Nyolc ol da las gé pelt kéz irat in di gós má sod pél dá nya, az utol-
só két ol dal sű rű sor köz zel. L. még 2.3. Vö. KUSZÁLIK Pé ter 
2003, 220 (Kós leg alább is nem hoz za szó ba 1971-es írá sá ban). 
Az ed dig ki adott Kós-levelezésbe (KÓS Kár oly 2003) se ke rült 
be vo nat ko zó anyag. A ter ve zet és kí sé rő le ve lei (l. 2.1.–2.2.) 
ügyé ben Bakk Mik lós te mes vá ri po li to ló gus se gít sé gét kér tük, 
és ezt kö ve tő en Bár di Nán dor a nyil vá nos ság nak szánt prog ram-
pon to kat rész ben idéz te, rész ben is mer tet te (BÁR DI Nán dor 
2004, 369, 376 – a 109. jegy zet), de tel jes köz lés re ed dig nem 
ke rült sor.
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füg get len ter vé ről is tá jé koz tat ta, így pél dá ul már 
1921. szep tem be ré ben a ter ve zett, in dí tan dó bal ol da-
li saj tó Va sár nap ról.18

Ami az 1931. év kö rü li kö zös dol ga i kat il le ti: Kós 
1930-ban tá mo gat ta meg szak vé le mé nye zés sel Csu tak 
skanzentelepítő ter ve it, 1932-ben kö zös ta nul mány-
utat tesz nek a be ho zan dó épü let ki vá lasz tá sá ra, majd 
meg vá sá rol ják elé a menasági szé kely ka put, újabb 
kö zös ki szál lá sok kö vet kez nek.19 1931-ben, már ci us 
28-án is me ret ter jesz tő elő adást is tar tott a Szé kely 
Nem ze ti Mú ze um ban, a nép mű vé szet ről és há zi ipar-
ról,20 jú li us 18–19-én pe dig épí té si tár gya lá sok, vízve-
zetékjavítás ügyé ben for dult meg ugyan itt.21 

A most kö zölt, a ter ve ze tet kí sé rő, Csu tak Vil mos-
hoz írt le ve lé ből is lát ha tó an Kós ál ta lá ban is prog-
ram sze rű en ke re sett, ha son ló gon dol ko dá sú, cse lek-
vő em be rek irá nyá ba tá jé ko zó dott. A ter ve zet vi szont 
fel ké rés re ké szült (leg alább is a ben ne le tisz tá zott vé le-
mény). A Csu tak nak szó ló ké rés (ha egyet ért, ak kor 
Csu tak is ha son ló an nyi lat koz zon) azt mu tat ja, hogy 
mind ket tő jük től vé le ményt kér tek (a Vá sár he lyi nek 
szó ló le vél alap ján Kóstól már pár nap pal ko ráb ban 
egye zett ha tár idő re). Va ló szí nű leg hát ra volt még 
egy kö zös egyez te tő meg be szé lés. A le ve lek ből egy-
ér tel mű, hogy Kós mind két cím zett nek el jut tat ta az 
1931-es ter ve ze tet (Csu tak nak a Vá sár he lyi hez szó ló 
le vél má so la tát is).

Csu tak Vil mos ról is me re tes, hogy jó kap cso la to-
kat tar tott fenn a hi va ta los er dé lyi ma gyar párt kép-
vi se let tel is, és mind ket ten tag jai pl. az 1930-ban 
ala kult er dé lyi re for má tus egy ház ke rü le ti mű em lék-
bi zott ság nak (az egy ház ke rü le ti igaz ga tó ta ná csi gyű-
lé se ken is ta lál koz nak).22 Az 1931-es ter ve zet hát te ré-
ben azon ban va ló szí nű leg az OMP kez de mé nye zé se 

áll.23 Er re utal hat Vá sár he lyi nek a cím zés ben meg-
kez dett, majd tö rölt, OMP-vonatkozású ti tu lu sa is: 
a re for má tus egy ház kér he tett be ek kor az OMP-nek 
adan dó vá la szát elő ké szí te ni sze mé lyes vé le mé nye-
ket, vagy csak gyűjt he tett be köz vet len vé le mé nye-
ket, a párt kez de mé nye zé sé re. 

Sem a Csu tak Vil mos, sem az egy ház va la mi lyen 
re a gá lá sá ra nincs ada tunk.24 A vá la szok hi á nyá ra 
könnyű vol na ma gya rá za tot ta lál ni: Csu tak pél dá ul 
ki fe je zet ten egy kö zös sé ge irá nyá ba vég ső kig el kö te-
le zett, diktatorikus ha tá ro zott sá gú, cse lek vő em ber 
volt, de Kós ra di ka liz mu sa25 tá vol állt tő le. A fen ti ek 
alap ján azon ban úgy tű nik, nem is volt mi ért vá la-
szol ni uk egy más kö zött: ér dem be li vá laszt a ter ve zet-
re csak az ak ko ri ro má ni ai ma gyar po li ti kai kép vi se-
let ilyen vagy olyan lé pé se ad ha tott.

Kós két vi lág há bo rú köz ti po li ti kai 
sze rep vál la lá sá ról az 1931-es ter ve ze tig
Az 1931-es ter ve zet ér té ke lé se, tar tal mi be il lesz té-

se Kós po li ti kai ter ve ze tei kö zé nem le het tisz tünk.26 
Az irat cso mó anya gá hoz is mind össze Kós ad di gi 
po li ti kai pá lyá ját, a mö göt tes po li ti ka tör té ne tet pró-
bál juk rö vi den fel vá zol ni: eh hez a Kós bel ső ma gyar 
el len zé ki szem szö gű vissza em lé ke zé se it jól el len pon-
toz za Mikó Im re kö ze lí té se, a két vi lág há bo rú köz ti 
er dé lyi ma gyar ha tal mi elit (OMP) szem szö gé ből.27 

Mikó Im re igyek szik ugyan azt su gall ni, mint-
ha a ké sőb bi hi va ta los kö rök kez de mé nyez tek vol na 
előbb,28 de az 1918–1919-es össze om lást és az 1920-
as tri a no ni bé két kö ve tő en az ak tív er dé lyi ma gyar po-
li ti zá lás kez de tét Kós Kár oly, Zágoni Ist ván és Paál 
Ár pád röp irat-fü ze te je len tet te: a Ki ál tó Szó. Mikó 
sze rint 1921. ja nu ár 23-án je lent meg.29 A je len leg 

18 A vo nat ko zó, Csu tak hoz in té zett le ve let l. TI BOL DI Zol tán 
1994, egyik ol da lá nak fak szi mi lé jét l. KÓ NYA Ádám – BOÉR 
Hu nor 2002, 149. Új ra kö zöl ve még: KÓS Kár oly 2003, 84. 
le vél.
19 LÉNÁRT An na 2002, 167–168, 175–178.
20 TÓTH Sza bolcs – BOÉR Hu nor 2002, 176. Köz lé sünk mot-
tó ja is a he lyi új ság ban er ről meg je lent írás ból szár ma zik.
21 BOÉR Hu nor 2002, 226.
22 Vö. LÉNÁRT An na 2002, 178; PAIS Ág nes – OLASZ Gab ri-
el la 2002, 24.
23 Az OMP ál tal ezek ben az évek ben ki dol goz ta tott al ter na tív ki-
sebb sé gi tör vény ter ve ze tek ről l. BÁR DI Nán dor 2004, 365.
24 Bár di Nán dor 2008. őszi le vél ben meg erő sí tett in for má ci ó ja sze-
rint a ko lozs vá ri Re for má tus Gyűj tő le vél tár anya gá ban nem ta lál-
tak er re vo nat ko zó ada tot, és más hon nan sem is mer nek. Se gít sé gét 
ez úton is kö szön jük. A Szé kely Nem ze ti Mú ze um irat tá rá ban, a 
Kós–Csutak le ve le zés ben sem tud tunk ed dig vá laszt azo no sí ta ni.
25 Vö. min de nek előtt az 1931-es el kép ze lés a ma gyar ság ve ze té sé-
re al kal mat lan nak tű nő ha tal mi elit akár puccs sze rű le vál tá sá ra. 
Kós vé le mé nyé hez az er dé lyi kon zer va tív kö rök ről lásd pl.: KÓS 
Kár oly 1968, 630; ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyű exk lu zív el zár kó-
zá suk ról pl. (1909-es ASTRA–Erdélyi Múzeum-Egyesület-pél-

dázat): KUSZÁLIK Pé ter 2003, 129–133. Ál ta lá ban az er dé lyi 
ma gyar sá got el áru ló „urak ról”: Uo., 138–141. Stb.
26 A ter ve ze tek egy be ve té sé hez, ér tel me zé sé hez, fej lő dés tör té ne ti 
elem zé sé hez l. BÁR DI Nán dor 2004, 360–370. Utób bi a kor-
szak ilyen jel le gű ro má ni ai ma gyar ter ve ze te it össze ge zés ként 
ki sebb sé gi szak ér tők-po li ti ku sok jö vő kép-te rem té si kí sér le te i-
nek tekinti, ame lyek ugyan nem nyer tek szé les nyil vá nos sá got, 
sőt po li ti kai meg vi ta tá sig sem ju tot tak, de olyan tech ni ká kat és 
mo del le ket dol goz tak ki vagy ho no sí tot tak, ame lyek meg fo gal-
maz ták egy nem ze ti sé gi au to nó mi ák ra épü lő konszociális mo dell 
igé nyét. (Uo., 369–370.)
27 KUSZÁLIK Pé ter 2003; MIKÓ Im re 1941. Az egy be ve tés hez 
szük sé ges több prog ram szö ve get l. pl. KUSZÁLIK Pé ter 2003, 
il let ve Ma gyar Ki sebb ség, 2004/1–2.
28 MIKÓ Im re 1941, 19.
29 Vö: Uo., 19–22 (a pon tos dá tum vi ta tott, de hi te les nek tű nő, 
lásd alább) és KUSZÁLIK Pé ter 2003, 174–188. Kós tkp. már az 
össze om lás ide jén ak tív, vö. az ál ta la meg szer ve zett rö vid éle tű ún. 
Ka lo ta sze gi Köz tár sa sá got (KUSZÁLIK Pé ter 2003, 163–172), 
vagy 1920-ban a po li ti kus (író) Octavian Gogának írt nyílt le ve-
lét a Ke le ti Új ság ban, ami kor az a ko lozs vá ri Má tyás-szob rot Ma-
gya ror szág ra küld te vol na (KRENNER Mik lós 1933, 701).
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a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban ta lál ha tó sa ját pél-
dány30 (1. áb ra) azt tű nik bi zo nyí ta ni, hogy a ki ad-
vány írá sai már 1920 de cem be ré ben ké szen áll tak, és 
meg je le né sük va ló ban 1921. ja nu á ri (vagy leg alább is 
Kós egy ké sőb bi idő pont ban, a be jegy zé sek ide jén 
mind er re ha tá ro zot tan így em lé ke zett). 

Az 1921. má jus 27-i Meg hí vó val31 (2. áb ra) Kós 
ál tal össze hí vott bánff yhunyadi nép gyű lé sen 1921. 
jú ni us 25-én meg ala kult, ki nyil vá nít va egy ben prog-
ram ját,32 az el ső ro má ni ai ma gyar párt is, az Er dé lyi 
Nép párt [1.1.]. Az er re fel si et ve szer vez ked ni kez dő 
ma gyar kon zer va tív kö rök nek ezt már jú li us 6-án 
si ke rült be ta gol ni uk egy ál ta luk el len őr zött ún. Ma-
gyar Szö vet ség be. A Ma gyar Szö vet sé get azon ban, 
kon zer va tív ve ze tő i nek nem túl sze ren csés po li ti kai 
lé pé sét kö ve tő en a ro mán ál lam már ok tó ber 30-án 
fel füg gesz tet te. A kö vet ke ző el ső pró bál ko zást új ra a 
nép pár ti kö rök tet ték meg, 1921. ja nu ár 15-én Ma-
gyar Nép párt ként tart va or szá gos gyű lést. A feb ru ár 
12-én er re fel meg ala kult Ma gyar Nem ze ti Párt nak 
ez út tal csak 1922. de cem ber 22-én si ke rült egy egye-
sí tett Or szá gos Ma gyar Párt ba ol vasz ta nia a nép pár ti 
al ter na tí va hí ve it.33 Ezek az ese mé nyek ma gya ráz zák 
Kós már em lí tett, 1921. no vem be ri po li ti kai nép új sá-
gá nak kí sér le tét is.34

Az OMP-n be lül (a kü lön ben elő ször épp a Ki-
ál tó Szó ban35 kí vá na tos nak meg hir de tett er dé lyi ma-
gyar po li ti kai egy ség mö gött) per sze na gyon ha mar 
ko moly el len té tek je lent kez tek. Eh hez a nép pár tos 
ve ze tők po li ti kai já rat lan sá ga és a kon zer va tív szárny 
szó sze gé se (a fú zió fel tét ele it nem tar tot ták be) is hoz-
zá já rult: a párt ban so kak ál tal re mélt bel ső de mok-
rá cia nem va ló sult meg.36 A bel ső el len zék Bernády 
György nek, Ma ros vá sár hely nagy pol gár mes ter ének 
sze mé lye kö ré pró bált cso por to sul ni, de az cser ben-
hagy ta őket, és az 1924. de cem be ri bras sói or szá gos 

nagy gyű lé sen Deutsek Gé zá ba37, Kós elv ba rát já ba 
(ket ten kép vi sel ték a ka lo ta sze gi ke rü le tet) gya kor-
la ti lag be le foj tot ták a szót. Kós Kár oly és Deutsek 
ezt kö ve tő en el hagy ta a gyű lést,38 és ha za tér ve röp-
irat ban39 tá jé koz tat ták a ka lo ta sze gi ma gya ro kat 
(3. áb ra): a röp irat vád irat az OMP el len és til ta-
ko zás a Bras só ban tör tén tek okán.40 Kö vet ke ző ta-
vasszal pe dig, ami kor az Averescu–Goga-párttal kö-
tött 1923. ok tó be ri csucsai pak tum41 le lep le ző dött, 
1925. má jus 4-én egy há rom ol da las nyi lat ko zat ban 
til ta koz tak [1.2.].42 

A pak tum ügye a párt más bel ső cso port ja it is cse-
lek vés re kész tet te, az egyez sé get no vem ber 8-án fe-
lül vizs gál ták, pon to kat új ra ér tel mez tek, majd 1926. 
feb ru ár 1-jén ma gát a pak tu mot is fel mond ták, 
hogy az OMP a román po li ti kát ura ló li be rá lis párt 
ol da lá ra áll has son.43 Csak hogy 1926. már ci us ban 
a ki rály még is Averescut bíz ta meg kor mány ala kí tás-
sal, és az OMP csú fos má sod szo ri vissza tán co lás ra 
kény sze rült. A Gogáékkal kö tött 1926. áp ri lis 21-i 
újabb pak tum ra és egy ál ta lán az OMP po li ti zá lá sá-
ra vá lasz ként jú ni us 11-én Kós Kár oly és Deutsek
Gé za til ta ko zó ki ált ványt je len tett meg (Ka lo ta szeg 
Ma gyar Né pe!),44 ame lyet ez út tal töb bed ma guk kal ír-
tak alá (4. áb ra). A ki ált vány ban, em lé kez tet ve az öt 
év vel ko ráb bi ka lo ta sze gi ese mé nyek re, az alá írók be-
je len tet ték ki lé pé sü ket az OMP-ből, mert, nyi lat koz-
ták, meg győ ző dé sük és lel ki is me ret ük tilt ja a párt tal 
va ló to váb bi kö zös ség vál la lást, mi u tán hi á ba vár ták, 
hogy a ve ze tő ség ben meg va ló sul jon min den nép ré-
teg kép vi se le te (a föld mű ve sek, kis ipa ros ok, ta ní tók, 
kis hi va tal nok ok kép vi se le te is). 

Az utol só [1926. má ju si par la men ti] vá lasz tá sok 
előtt hi á ba kér ték, foly tat ja a ki ált vány szö ve ge, 
hogy a hu szon nyolc je lölt kö zül leg alább há rom 
a kis gaz dák, kis ipa ros ok és (kis)kereskedők kö zül 

30 Vö. 9–10. jegy zet.
31 Vö. 12. jegy zet.
32 Vö. 11. jegy zet.
33 MIKÓ Im re 1941, 23–26, 39–43; KUSZÁLIK Pé ter 2003, 
188–207, 211–212. Elő ző leg, 1922. már ci us ban Kós ma ga is 
kény sze rű kép vi se lő je lölt volt Szatmáron a Ma gyar Nép párt szí-
ne i ben, tar ta lé kos ként, mi u tán Zágonit és Paált is tö röl te a vá lasz-
tá si bi zott ság. Kóst is tö röl ték, Beke György tol má cso lá sá ban ak-
kor, ami kor már a vok sok szá mo lá sá nál lát szott, hogy meg nye ri a 
vá lasz tást. (BEKE György 1971.) Sza bó Zsolt pon to sí tá sá ban: a 
Ma gyar Nép párt és a Ma gyar Nem ze ti Párt kö zös je lölt jei vol tak 
ek kor, és olyan ala pon tö röl ték, hogy hi va ta los ira ta i ban hol Kós, 
hol meg Koós né ven sze re pelt. (SZA BÓ Zsolt 1995, 58.)
34 A lap ról l. KUSZÁLIK Pé ter 2003, 208–212. Kós itt meg je-
lent po li ti kai írá sa it l. felsorolva: VAJK Ilo na 1994, 48–51.
35 Pon to sab ban Zágoni Ist ván nak a fü zet be li írá sá ban (A ma gyar-
ság út ja).
36 Kós po li ti kai szem lé le té ről és ak ko ri hely ze té ről, a kor szak (er-
dé lyi) ki sebb sé gi ma gyar  po li ti kai csap dá i ról l. pl. KRENNER 
Mik lós 1933.

37 Vö. 16. jegy zet.
38 KUSZÁLIK Pé ter 2003, 211–214. Egyes ada tok sze rint a párt-
ból is ki lé pett (pl. így ér tet te „T. de Venezzia”, a ro mán Lupta 
1925. szep tem ber 21-i cikk író ja, a Ma gyar Ki sebb ség, IV. évf., 19. 
sz. 1925. ok tó ber 1-jei szem lé je sze rint), de en nek el lent mond 
az, hogy a most kö zölt nyi lat ko za tok ban 1925. má jus ban még 
ta go za ti el nök ként ír ja alá ma gát, 1926. jú ni us ban pe dig ak ko ri 
ki lé pé sét je len ti be.
39 Vö. 13. jegy zet.
40 Ezt kö ve tő en 1925. ja nu ár ban a Ke le ti Új ság kö zöl te Kós Mit 
akar Ka lo ta szeg c. cik két, és ugyan ez az új ság fog hírt ad ni ar ról, 
hogy feb ru ár 1-jé re nép gyű lést hí vott össze ez ügy ben Bánff yhu-
nyadra.
41 Az OMP-t né hány ve ze tő je a párt tud ta nél kül vi tat ha tó párt-
szö vet ség be kö te lez te el az ún. Averescu–Goga-párt mel lett. (Vö. 
MIKÓ Im re 1941, 47–49.)
42 Vö. 14. jegy zet. A nyi lat ko zat ról sem Mikó Im re, sem Kuszálik 
kö te té ben a vissza em lé ke ző Kós nem tesz em lí tést.
43 MIKÓ Im re 1941, 56.
44 Vö. 15. jegy zet.
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ál lí tód jék, a Kolozs me gyei [1926. feb ru á ri] köz igaz-
ga tá si vá lasz tá sok előtt sem kér dez ték meg Ka lo ta sze-
get, ki kép vi sel je a ke rü le tet. A je löl tek fe le nem tu-
dott ro má nul, hogy is kép vi sel het nék így a ma gyar 
ér de ke ket? Az Averescuval kö tött pak tu mot tíz-ti-
zen öt ma gyar em be ren kí vül sen ki sem is me ri, és ha 
a há rom év vel ko ráb bi csucsai pak tum ban a ma gyar 
nép iga zi ér de ke i ről nem sok szó esett, a mos ta ni 
pak tum mal a ma gyar ság egye ne sen szem be ke rült az 
er dé lyi ro má nok kal, rá adá sul őket pro vo ká ló vá lasz-
tá si csa lá sok ban lett [má jus ban] cin kos. 

Mikó Im re végsősoron po zi tív mér le gű nek ér té ke-
li köny vé ben az OMP ek ko ri (rész ben va ló ban kény-
sze rű) po li ti kai kö pe nyeg for ga tá sát, bár az er dé lyi ro-
mán ság vi szo nyu lá sát il le tő en ma ga is ha son ló 
kö vet kez mé nye ket em lít, mint Kósék ki ált vá nya.45 
Tény, hogy az OMP kon zer va tív ve ze té se 1926 őszén 
kon szo li dál ta egyed ural mát az er dé lyi ma gyar po li ti-
ká ban, né hány ke vés bé je len tős párt be li po zí ci ó val és 
egy (egy évi nek bi zo nyu ló) kép vi se lői man dá tum mal 
sem le ge sít ve a Krenner Mik lós kö ré cso por to sult ún. 
Re form cso por tot.46 Ki egye zé sük kö vet kez mé nye-
ként ma rad tak mun ka nél kül az ad dig ellenzékibb 
ko lozs vá ri Ke le ti Új ság nál, hogy az tán anya gi ki szol-
gál ta tott sá guk ban rossz irány ba sodródjanak, ír ja 
Kós, a Ki ál tó Szó tár s szer zői, Paál Ár pád és Zágoni 
Ist ván is.47 Egy év vel ké sőbb Averescut le mon dat ták, 
és az 1927. jú li u si, vég le te sen meg ha mi sí tott or szá-
gos vá lasz tá so kon a li be rá li sok jöt tek vissza ha ta lom-
ra. Mi vel nem ér tet tek egyet az OMP meg elő ző, jú ni-
us 16-i dön té sé vel (vá lasz tá si kar tell a szá szok kal), 
Kósék cso port ja, a (volt nép pár ti) „disszi den sek” 
össze fog va a Re form cso port bi ha ri po li ti ku sa i val fel-
újí tot ták a Ma gyar Nép pár tot, és en nek ide ig le nes 

ve ze tő sé ge az Er dély ma gyar né pé hez röp irat ban48 még 
a vá lasz tá sok előtt, jú ni us 24-én az er dé lyi ro má nok 
fe lé tá jé ko zó dott (5–6. áb ra).49 Kós al el nök ük ként 
1927 no vem be ré ben még ak tív volt,50 de ami kor az 
1928. de cem be ri or szá gos vá lasz tá so kon párt ja az 
OMP el le né ben in dult, ez zel egyet nem ért ve in nen 
is ki lé pett,51 és ké sőbb ezt a négy évet, két vi lág há bo-
rú köz ti po li ti kai sze rep lé sé nek má so dik sza ka szát 
ven dég sze rep lés nek ér té kel te, Krennerék mel let ti sze-
re pét pe dig ép pen ség gel statisztáskodásnak.52

Az ek ko ri bel ső ma gyar po li ti kai csa tá ro zá sok nak 
még is jól ki mu tat ha tó ki sebb ség po li ti kai ered mé nye 
volt, még pe dig egy szak mai: nyil ván va ló vá vált a kö-
ve ten dő (kö zös) ki sebb sé gi ide o ló gia/prog ram tisz tá-
zat lan sá ga. Kós utol só vo nat ko zó le ve lé ben Tor nya 
Gyu lá nak az OMP-ből va ló, 1927. no vem be ri ki lé-
pé sét em lí ti.53 A Kósék ala pí tot ta rö vid éle tű ré gi-
új nép párt in du lás ból, már 1927 au gusz tu sá ban pá-
lyá za tot írt ki az al kot mányt ki egé szí tő ki sebb sé gi 
tör vény ki dol go zá sá ra, és er re Tor nya ké szí tet te el az 
ún. nép ki sebb sé gi tör vény ter ve ze tet. A töb bek ál tal 
lek to rált szö ve get Deutsek Gé za dol goz ta át és utó-
sza vaz ta: tel jes ki sebb sé gi tör vény ként az OMP-énél 
ál ta lá no sabb ki sebb ség vé del mi el ve ket fo gal ma zott 
meg.54 Az OMP lé pés kény szer be ke rült, és lé pett is: 
Tor nya és Deutsek ter ve ze tét már Tu sa Gá bor, Papp 
Jó zsef, Mol nár Dé nes, Buza Lász ló, Ba logh Ar túr, 
Mikó Im re, ki vá ló jo gá szok ér tel mez ték to vább, a pá-
ri zsi ki sebb sé gi szer ző dés hez al kal maz va.55 Pár hu za-
mo san nem zet kö zi po li ti kai-szak mai ta pasz ta la tok 
is be ér tek, így Jakabff y Elem ér az eu ró pai ún. ki sebb-
sé gi kong resszu so kon szer zett ta pasz ta la tai.56 

A szak mai le tisz tu lá si fo lya mat a leg jobb kor kö-
vet ke zett be. Az 1928 vé gén Ro má ni á ban ha ta lom ra 

45 MIKÓ Im re 1941, 60–63.
46 Uo., 65–69. Krenner Mik lós, a je les po li ti kai köz író, a ko lozs-
vá ri El len zék pub li cis tá ja mö gött va ló já ban a Kóshoz ha son ló an 
sok ol da lú Bánff y György állt, az OMP-t ek kor ve ze tő Beth len 
György po li ti kai el len lá ba sa, és Bánff y mö gött Beth len Ist ván 
ma gyar mi nisz ter el nök. Kós is Bánff y ké ré sé re kap cso ló dott be a 
szer ve zés be. (KUSZÁLIK Pé ter 2003, 215–216. Vö. Kós le ve le it 
Molter Kár oly hoz 1926. szep tem ber 15. és de cem ber 12. kö zött: 
KÓS Kár oly 2003, 119–120, 123, 125. le vél.)
47 KUSZÁLIK Pé ter 2003, 214–217.
48 Vö. 16. jegy zet.
49 Mikó sze rint si ker te le nül (MIKÓ Im re 1941, 72); vö. KU-
SZÁLIK Pé ter 2003, 118–120. Az 1927. jú ni u si nép pár ti röp irat 
sze rint az OMP pró bál ko zott si ker te le nül, előbb a li be rá li sok kal, 
az tán a nem ze ti pa raszt párt tal, ti. a ro má nok ez zel az OMP-ve-
zetőséggel nem vol tak haj lan dó ak tár gyal ni. Utób bit erő sí ti meg 
Bár di Nán dor is (BÁR DI Nán dor 2004, 364).
50 Vö. Kós le ve le Molter Kár oly hoz 1927. no vem ber 28-án (KÓS 
Kár oly 2003, 150. le vél).
51 MIKÓ Im re 1941, 86–87. Sza bó Zsolt sze rint azért lé pett ki a 
Nép párt ból, mert nem si ke rült a ro mán nem ze ti pa raszt párt tal és 
a szá szok kal a kí vánt egyez ség re jut nia (SZA BÓ Zsolt 1995, 60). 

Ez zel szem ben egy anek do ta sze rint Alexandru Vaida-Voevodot ér-
de kel te vol na a Nép párt tal va ló vá lasz tá si együtt mű kö dés (és min-
den ki azt hit te, hogy a Nép párt ra tu cat nyi par la men ti man dá tum 
vár), de üze ne té re Kós az egyik ve ze tő tár sát küld te tár gyal ni ma ga 
he lyett, és ha za ment szán ta ni (KÁ DÁR Im re 1933, 720). Mind-
ezt Sas Pé ter pon to sí tá sa te szi ért he tő vé: az 1928. őszi vá lasz tá sok 
előtt a Nép párt nyi lat ko zat ban lé pett vissza az OMP ja vá ra, de ezt 
Kós párt tár sai nem tar tot ták be (SAS Pé ter 1983, 280).
52 KUSZÁLIK Pé ter 2003, 220.
53 Vö. 50. jegy zet. Tor nya Gyu la ügy véd, 1926–27-ben krassó–
torontáli sze ná tor (l. uo., Sas Pé ter vo nat ko zó jegy ze te).
54 BÁR DI Nán dor 2004, 364. L. rész le te seb ben is: MIKÓ Im re 
1941, 86.
55 Uo., 365. A pá ri zsi ki sebb sé gi szer ző dést 1919. de cem ber 10-én 
kö töt ték meg Ro má ni á val a győz tes ha tal mak, ez zel pró bál va biz-
to sí ta ni a ki sebb sé gi kér dés te kin te té ben a bé ke ren de zést (ÁDÁM 
Mag da 1991, 26).
56 Vö. MIKÓ Im re 1941, 83–84. Az em lí tett moz ga lom az észt-
or szá gi né me tek kul tu rá lis au to nó mi á ját biz to sí tó észt tör vény 
kap csán in dult, és Genf ben 1925–1930-ban min den év ben 
kong resszust szer vez tek (l. Uo., 83)
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ke rü lő Nem ze ti Pa raszt párt (a Iuliu Maniu er dé lyi 
ro mán ja it is tö mö rí tő párt) ki sebb sé gi tör vény ki dol-
go zá sát ígér te, és az OMP er re ké szül ve al ter na tív 
ter ve ze te ket dol goz tat ha tott ki. A szak ma i ság pár-
ton be lü li meg erő sö dé sé re utal, hogy Jakabff y Ele-
m ér 1930-ban el ké szült ter ve ze tét a párt zárt kör ben 
(ve ze tők, szak ér tők) vi tá ra is bo csá tot ta.57 A pa raszt-
pár ti ígé ret per sze tel je sí tet len ma radt, és ez a ku darc 
is hoz zá já rul ha tott, hogy az 1930. jú ni us ban be kö-
vet ke ző ro má ni ai po li ti kai vál ság, a ma gyar sá got 
érő újabb tá ma dá sok és az 1931. jú ni u si or szá gos vá-
lasz tá sok vissza élé sei58 nyo mán új ra elő tér be ke rült 
a ro má ni ai ma gyar po li ti zá lás ho gyan já nak és mi-
ként jé nek a kér dé se. Kós Kár oly 1931. au gusz tu si ter-
ve ze tét (Új ma gyar po li ti ka váz la tos el gon do lá sa) az 
út ke re sés nek ez a pil la na ta ma gya ráz hat ja, fel ké rés re 
ő is össze fog lal ta stra té gi ai jö vő kép kon cep ci ó ját.59 

*
A 2008-as Kós Kár oly-év al kal má ból kö vet kez ze-

nek az ed dig kö zö let len szö ve gek:

1.1.
Az Er dé lyi Nép párt Bánff yhunyadon,
a Pi a con tar tott nyil vá nos ala ku ló 
nagy gyű lé sén, 1921. má jus 4-én ha tá ro za ti lag
el fo ga dott prog ram ja
El fo gad ta Ka lo ta szeg 35 ma gyar köz sé gé nek ki kül döt te és 

Ko lozs vár ér tel mi sé gi, ipa ros és mun kás kép vi se lői60

1. Er dély az er dé lyi nem ze te ké.
2. A gyu la fe hér vá ri ha tá ro za tok III. cikk. 1–2. pontjának 

vég re haj tá sa.
3. Az al kot mány ban biz to sí tott pol gár jog ok hely re ál lí tá sa.
4. Le sze re lés.
5. Mun ka sza bad sá ga és mun kás vé de lem.
6. A bir tok mi ni mum és -maximum meg ál la pí tá sa, kü lö nös 

te kin tet tel a val lá si és kul tu rá lis61 cé lo kat szol gá ló ala pít vá nyi 
bir to kok ra. A ma gán tu laj don szent sé gé nek el is me ré se: egy, 
a kü lön bö ző nem ze te ket igaz sá go san meg il le tő föld re form al-
ko tá sa.

7. Igaz sá gos adó re form prog resszív ala pon, s egyed árus ág 
meg szün te té se.

8. Ke res ke de lem és ipar sza bad sá ga.
9. Ál ta lá nos, tit kos, egyen lő és ki sebb sé gi kép vi se le ten ala-

pu ló vá lasz tó jog, a há rom nem zet sze rin ti ke rü le ti be osz tás sal.

A fel ol va sott és meg ma gya rá zott prog ra mot a nagy gyű lés 
ma gá é vá te szi, és ha tá ro za ti lag ki mond ja, hogy ezen prog ram ban 
kör vo na la zott alap el vek sze rint meg ala kít ja az er dé lyi ma gyar 
szö vet ség Ka lo ta sze gi ta go za tát. Ki mond ja to váb bá a nagy gyű-
lés, hogy ma gát egy szer smind olyan po li ti kai párt ala ku lat nak is 
te kin ti, mely a ma gyar szö vet ség tag ja ként, az zal kar ölt ve kí ván ja 
a ma gyar ér de ke ket szol gál ni. Ép pen ezért az el fo ga dott prog ra-
mot ke ret nek mi nő sí ti, mely nek vég le ges tar ta lom mal va ló ki-
töl té se a kö ze lebb ről meg ala kí tan dó or szá gos ma gyar köz pon ti 
kép vi se let re vár.

En nek megfelelőleg egész Ka lo ta szeg te rü le té ről egy na-
gyobb bi zott sá got vá laszt, mely nek fel ada tá vá te szi, hogy a köz-
sé gen kén ti és já rá son kén ti szer ve zést a leg rö vi debb idő alatt 
ke resz tül vi gye. Ad dig is pe dig, míg majd a vég le ges tisz ti kar 
kép vi se le ti ala pon meg ala kul hat na, fel ha tal maz za és uta sít ja a 
ma meg vá lasz tan dó elő ké szí tő és szer ve ző bi zott ság nak ön ként 
je lent ke ző tag ja it, hogy a ma gyar szö vet ség gyű lé se in részt ve-
gyen, s a meg ala kí tan dó or szá gos po li ti kai párt ki épí té sé ben köz-
re mű köd jék, s a párt el ne ve zé sé nél hoz za ja vas lat ra az Er dé lyi 
nép párt ne vet.

Văzut:
Huedin, la 4/VI-921
Dr. Ion, p[rim]pretor62

1.2.
A Ma gyar Párt Ka lo ta sze gi ta go za tá nak in té ző bi zott sá ga 

a ko lozs vá ri Új ság po li ti kai na pi lap f. é. 98. szá má ban meg je-
lent és Goga Octavian úr nak köz lé se it tar tal ma zó, tel jes hi te-
lű nek lát szó új ság cikk ből mély meg döb be nés sel ér te sült ar ról, 
hogy Csucsán az Averescu63 párt kép vi se lő i vel a ro má ni ai össz-
magyarság ne vé ben, il let ve a Ma gyar Párt kép vi se le té ben en nek 
a párt nak köz pon ti ve ze tő sé ge vagy a ve ze tő ség egyes tag jai oly 
ér tel mű meg ál la po dást kö töt tek, mely meg ál la po dás al kal mas le-
het ar ra, hogy a ki sebb sé gi ma gyar ság önál ló po li ti kai éle te ta lán 
hosszú idők re tel je sen meg bé nul jon, s a jog egyen lő ség ért, jog biz-
ton ság ért, kul tu rá lis és gaz da sá gi sza bad fej lő dé sé ért ví van dó küz-
del mé ben tel jes tét len ség re szoríttathassék.

A fen ti nyi lat ko zat ból ugyan is a kö vet ke ző ket le het meg-
ál la pí ta ni:

1. Averescu tá bor nok Nép párt já nak kor mány ra ju tá sa ese tén 
A Ma gyar Párt a par la men ten be lől önál ló sá gát el vesz ti, a Nép párt 
ve zé re i nek ve zény le te alá ke rül, és a Nép párt tag ja it kö te le ző párt-
fe gye lem fog ja köt ni, a Ma gyar Párt kép vi se lő it is. A ma gyar ság 
kép vi se lői a kor mány ja vas la tai, in téz ke dé sei el len fel nem szó lal-
hat nak, és csak a kor mány mel lett sza vaz hat nak.

2. A Ma gyar Párt le mond ar ról, hogy a gyu la fe hér vá ri ha tá-
ro za to kat és a ki sebb sé gek ér de ke it tár gya zó és tör vény be ik ta tott 
nem zet kö zi egyez mé nye ket jog alap nak te kint se, mi vel a ma gyar 

57 L. BÁR DI Nán dor 2004, 365.
58 II. Kár oly extrónörökös vissza té ré se az or szág ba, ki rállyá ki ál-
tá sa, 1930. ok tó ber ben Maniu bu ká sa. A csa ló dott ság ra és sé rel-
mek re l. Beth len György OMP-elnök 1931. má ju si ko lozs vá ri 
prog ram be széd ét. (MIKÓ Im re 1941, 96–98, 100–104.)
59 Uo., 369, va la mint Bár di Nán dor 2008. őszi le ve le, mely ben a 
Maniu-ígéret nem tel je sí té se ál tal ki vál tott vá la szok kö zé tar to zó-
nak ér tel me zi Kós ter ve ze tét. Pon to sí tá sát itt kö szön jük.
60 Az ere de ti, ha tó sá gi lag lát ta mo zott pél dány egy gé pelt ív, a 
Kós Kár oly má so la ta ró la kéz írá sos. Utób bin a ma gya rá zat (le tisz-
tá zott alak ban) már így, cím ként je le nik meg, csak nem egész ter-
je del mé ben. Az ere de ti pél dány a prog ram pont ok kal kez dő dik, 
ki sebb tör lé sek és ja ví tá sok is van nak raj ta: 
– 4. pont nál: A had se reg le sze re lé se tör lés ré vén mó do sul Le sze re lés re

– 6. pont nál: az ér tel met len kul tu rá lis idő ket he lyett kul tu rá lis cé lo kat; 
bir tok ra he lyett bir to kok ra; egy a kü lön bö ző he lyett Egy a kü lön bö ző.
– 9. pont nál: ala ku ló he lyett ala pu ló.
Há tán ce ru zá val ma gya rá zat: „Az Er dé lyi Nép párt Bánff yhunya-
don, ([be szúr va ide, fö lé:] a Pi a con tar tott nyil vá nos nagy gyű lé sén) 
1921. má jus 4-én tar tott ala ku ló gyű lé sé nek ha tá ro za ti lag el fo ga-
dott prog ram ja. 
El fo gad ta Ka lo ta szeg 35 ma gyar köz sé gé nek ki kül döt te és Ko lozs vár 
ér tel mi sé gi, ipa ros és mun kás kép vi se lői.”
A lap al ján, ugyan csak ce ru zá val, más írás sal em lé kez te tő meg-
jegy zés: „Korcs mák be zá rá sa, ka to na kor don”.
61 Tö röl ve: ala pít vány.
62 Az ere de ti pél dá nyon au tog ráf lát ta mo zás.
63 Itt és alább is kö vet ke ze te sen Avarescu for má ban.
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Kós Ká roly po li ti kai ira tai a Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban

nép ki sebb ség egy há zi, is ko lai és köz igaz ga tá si jog ál la po tá nak egye-
dül és ki zá ró la go san a csucsai pak tum lesz hi vat va ren dez ni, per-
ma nen sen, az az egy szer s min den kor ra, mi u tán a pak tum szö ve ge 
a to váb bi fej lesz té si le he tő sé get ki zár ja.

Ez zel szem ben:
3. A pak tum biz to sít ja a tisz ta ma gyar vá lasz tó ke rü le tek-

ben ma gyar kép vi se lők meg vá lasz tá sát, vi szont kö te le zi a ma-
gyar sá got, hogy ve gyes ke rü le tek ben Averescanus je lölt re ad ja 
le sza va za tát.

4. Bi zo nyos en ged mé nye ket ígér egy há zi, is ko lai és köz igaz-
ga tá si té ren a ma gyar ki sebb ség nek. Hogy ezek mi lyen ter mé sze-
tű ek és mi lyen ter je del mű ek, nem tud juk, csak annyit tu dunk: 
Goga Octavian par la men ti be szé dé ből, mely nek a pak tum ra 
vo nat ko zó ré szét a Ke le ti Új ság f. é. 99. szá ma köz li, hogy meg 
sem kö ze lí tik azo kat az en ged mé nye ket és sza bad ság jo go kat, 
me lye ket a gyu la fe hér vá ri ha tá ro za tok nak és a nem zet kö zi szer-
ződ mé nyek nek tör vény be ik ta tott pont jai a ki sebb sé gek ré szé re 
biz to sí tot tak.

5. Hal lo má sunk sze rint a csucsai pak tum bi zo nyos ma ga sabb 
tiszt sé ge ket is biz to sí ta na a ma gya rok szá má ra. Mennyi ben le het-
ne ez ki sebb sé gi vív mány, nem tud juk meg ér te ni, il let ve nem tud-
juk meg ítél ni. 

A ki sebb sé gi éle tünk egész komp le xu mát ma gá ban fog la-
ló egyez mény ről ed dig csak az egyik fél, Goga Octavian Úr 
köz lé sé ből ér te sül tünk. E nyi lat ko zat ál tal ki vál tott meg döb-
be né sünk re mind ed dig hi á ba vár tuk a má sik szer ző dő fél, 
a Ma gyar Párt el nök sé gé nek meg nyug ta tó fel vi lá go sí tá sát, 
és így nem tu dunk sza ba dul ni azon kí nos ér zé sünk től, hogy 
e pak tum alap ján ta lán be lát ha tat lan idő re le kel le ne mon da nia 
a ma gyar ság nak igen fon tos jo gok és ér de kek ér vé nye sít he té sé-
ről, vi szont a nye ren dő en ged mé nyek nem fog ják ga ran tál ni azt, 
hogy né pi éle tün ket alig meg kö ze lí tő tel jes ség gel is ki él hes sük.

Vi szont úgy lát juk, hogy ha pár tunk köz pon ti ve ze tő sé ge 
tel je sen le kö ti ma gát egy po li ti kai párt hoz: ez zel ter mé sze te sen 
ma gá ra zú dít ja a töb bi pár tok el len szen vét és tá ma dá sát, ami 
el len zék be ke rü lés ese tén ta lán ka taszt ro fá lis le het a ma gyar ság-
ra, mert le he tet len né te szi, hogy ve le a min den ko ri kor mány 
mint né pi ki sebb ség gel tár gyal has son.

Mi u tán a pak tum ban nem egy párt tal va ló egyet len vá lasz tá si 
együtt mű kö dés ről, sőt nem is ko a lí ci ós szer ző dés ről, ha nem fú zi ó-
ról és ezen fe lül a ma gyar sá got vég ér vé nye sen kö te le ző jo gi hely zet 
meg ha tá ro zá sá ról van szó, hi tünk sze rint ilyen sú lyos és nagy hor d-
e re jű szer ző dést a ve ze tő ség né hány tag ja az egész ma gyar sá got kö-
telezőleg nem köt het. Fel tét le nül szük sé ges an nak ér vé nyes sé gé hez 
az összmagyarság egye dül jo gos kép vi se le té nek, a nagy gyű lés nek 
hoz zá já ru lá sa, ra ti fi  ká lá sa. Enélkül a pak tum, tar tal maz zon az akár-
mit is, sem mis, az nem kö te lez het egyet len ma gyart sem, an nál 
ke vés bé a ma gyar ság egye te mét, és csu pán nehány jó aka ra tú po li ti-
kus ma gán ügy ének te kint he tő. 

Ró lunk, nél kü lünk nincs és nem is le het jo ga ha tá roz ni és 
a ha tá ro zat vég re haj tá sát is kö ve tel ni a Ma gyar Párt ve ze tő sé-
gé nek.

Ép pen ezért kér jük a Ma gyar Párt köz pon ti El nök sé gét, 
hogy:

1. A ma gyar köz vé le mény meg nyug ta tá sa cél já ból a le he tő 
leg rö vi debb idő alatt hoz za nyil vá nos ság ra a pak tum tel jes és hi-

te les szö ve gét. Eb ben nem aka dá lyoz hat ja meg a ve ze tő sé get az 
El nök úr ál tal han goz ta tott diszk ré ció, mi u tán Goga Octavian 
úr a pak tum jó rész ét amúgy is nyil vá nos ság ra hoz ta.

2. A nyil vá nos ság ra ho zott pak tum el fo ga dá sa vagy el ve té-
se tár gyá ban va ló ha tá ro zás cél já ból hív jon össze [a] párt ve ze tő-
ség a le he tő leg rö vi debb időn be lül rend kí vü li nagy gyű lést.

Ki sebb sé gi ma gyar sor sun kért lel künk ből fel tö rő ag go da lom 
kész te tett min ket ar ra, hogy mind eze ket az El nök ség tu do má sá ra 
hoz zuk. Mi úgy lát juk, hogy a ma gyar né pi ki sebb ség igen fon-
tos ér de kei fo rog nak koc kán. Őszin te sza vunk ra őszin te és nyílt 
fe le le tet vá runk, mert ez út tal nem po li ti kai tak ti ká zás ról, ha nem 
mind nyá junk jövendőjeről van szó, me lyért a fe le lős sé get csak a 
ma gyar ság egye te me vál lal hat ja, mi u tán a kö vet kez mé nye ket is 
ne ki kell vál lal nia.

Bánff yhunyad, 1925. má jus 4.

Kós Kár oly ta go za ti el nök
Dr. Deutsek Gé za ta go za ti tit kár64

2.1.
Kós Kár oly Vá sár he lyi Já nos er dé lyi re for má tus püspökhe-

lyettesnek
Sztána, 1931. au gusz tus 15.65

Nagy tisz te le tű Uram
Meg ál la po dá sunk sze rint be ter jesz tem azo kat az el gon do-

lá sa i mat, ame lye ket a je len le gi er dé lyi ma gyar po li ti ka med dő 
mun ká já nak épí tő, te rem tő mun ká vá va ló át ala kí tá sá nak meg-
va ló sí tá sá ra szük sé ges nek tar tok. Va la mint köz löm a sze rin tem 
[szükséges?] új po li ti kai prog ram váz la tos el gon do lá sát.

Ál ta lá ban váz la tos és öt let sze rű mind az, amit itt össze fog-
lal tam, de fel ada tom nem le he tett ko di fi  ká lás, ha nem e tárgy-
ról va ló gon do la ta im köz vet len és őszin te össze fog la lá sa.

Még bo csá na tot ké rek az öt na pos ké sé sért, de kü lön bö ző 
és nyo mós okok mi att le he tet len volt szá mom ra a ter mi nus pon-
tos be tar tá sa.

Ma rad tam nagy tisz te le tű Uram nak igaz tisz te let tel

2.2.
Kós Kár oly le ve le Csu tak Vil mos hoz, 
Sztána, 1931. au gusz tus 17.66

Ked ves Ba rá tom!
Kül döm a két po li ti kai írá so mat. Bár ez rend szer te len és 

nem elég pre cíz. De lé nyeg ben azt sze ret tem vol na ki hoz ni (ami 
nem jött jól ki) hogy a ma gyar ság ve ze té sét biz to sí tott nak én a 
ve ze tő sze mé lyek ben lá tom.67 Ha te hát egy ko moly ve ze tő sé get 
le het ne ki ala kí ta ni szi go rú an szo ros mun ka szö vet ség for má ban 
(kis sé sza bad kő mű ves-for má ban), és ak kor az diktatorikusan ve-
gye ke zé be a ma gyar ság éle te ne ve lé sét. A mi bel ső mun kánk 
a fon to sabb, nem a kül ső po li ti kai mun ka. Ez utób bi úgy is 
egye nes függ vé nye az előb bi nek: erős, fe gyel me zet ten szer ve-
zett ma gyar ság gal a há ta megett a ve ze tő ség si ker rel dolgozha-
tik, ha ar ra va ló.

Ha eb ben ve lem egyet ér tesz, úgy emeld ki Te is ezt a szem-
pon tot; job ban, mint én ki emel tem.

64 L. 16. jegy zet. 
65 Cím zés: Nagy tisz te le tű Vá sár he lyi Já nos úr nak, egy ház ke rü le ti 
fő jegy ző (utá na el in dít va, tö röl ve: az orsz[ágos ma gyar pár t kép vi-
se lőjének]), Ko lozs vár. Gép írá sos le vél in di gós má sod pél dá nya.
66 Au tog ráf le vél, az ív bal fel ső sar ká ban a sztánai Var jú vá ra szig-
netjével (bar na; a Var jú vár raj za alatt a gra fi  ka a Kós Kár oly / 
Stana-Gara / Jud: Cluj fel ira tú).
67 A nagy vi lág vál ság ide jén a párt po li ti ká ból va ló ki áb rán du lás 

ál ta lá nos ek ko ri ban. A hi te les, ka riz ma ti kus ve ze tők ke re sé se 
per sze ve szé lyes nek bi zo nyul az 1933. évi Eu ró pá ban, de több 
mint ért he tő. 1931 ta va szán Ro má ni á ban is „a sze mé lyi sé gek kor-
má nya” ala kul meg (MIKÓ Im re 1941, 101). Más részt konk rét 
he lyek mu tat ják meg, kit lá tott pél dá ul erős (és mi nő sé gi) em ber-
nek Kós: l. KUSZÁLIK Pé ter 2003, 147–148. Né ze te i nek ko-
ra be li refl  e xi ó já hoz vö. még köz vet len mun ka tár sa vé le mé nyét: 
KÁ DÁR Im re 1933, 720.
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BIRÓ Ró zsa

A po li ti kai prog ram nak sze rin tem68 két lé nye ges pont ja le-
het (de eb ből az egyik nem is po li ti kai pont):

1. Füg get len Er dély69

2. Erős, gaz dag, fe gyel me zett, jól ve ze tett ma gyar ság.

Egyéb kép pen sze re tet tel ölel lek
Kós Kár oly

2.3.
Új ma gyar po li ti ka váz la tos el gon do lá sa
[Sztána? 1931. au gusz tus]

Az er dé lyi ma gyar ság po li ti kai párt ja az er dé lyi ma gyar ság 
élet sor sa tel jes sé gé nek in té ző je, irá nyí tó ja és gon do zó ja kell, 
hogy le gyen.

A ma gyar po li ti ka ve ze tő és irá nyí tó szer vé nek két fé le mun-
kát kell vál lal nia, me lyek ter mé sze te sen egy más sal szer ve sen és 
el vá laszt ha tat la nul össze füg ge nek:

1. A ma gyar ság egye te me, te hát a ma gyar ság min den 
tár sa dal mi, fog lal ko zás be li, gaz da sá gi és kul tu rá lis osz tá lya 
bel ső éle tén be lü li élet mun ká já nak irá nyí tá sát és szer ve zé sét, 
ne ve lé sét és egyen sú lyo zá sát. Ez a mun ka jó részt köz ve tett 
mun ka, me lyet a po li ti kai ve ze tő ség a ma gyar tár sa da lom 
szak em be re i nek be vo ná sá val, il le tő leg azok ál tal és kü lön bö-
ző társadalmi, kulturális és gaz da sá gi szer ve ze tek ál tal kell 
hogy el vé gez tes sen.

2. Tisz tá ra po li ti kai, ill. dip lo má ci ai és propagatív mun kát, 
mely egy részt szin tén bel ső, propagatív és po li ti ká ra ne ve lő és 
szer ve ző, rész ben köz ve tett mun ká ból áll, más részt kül ső, az 
or szág po li ti kai éle té be be le kap cso ló dó köz vet len sze mé lyes 
mun ká ból és ve ze tés ből áll. E po li ti kai mun ka el ső ren dű se-
gédeszközei: a sze mé lyes pro pa gan da és saj tó mun ka.

A mi sa já tos vi szo nya ink kö zött, a mun ka új sze rű sé gén ki-
vül is, ez sú lyos és fe le lős ség gel te le fel adat, mert a ma gyar ság 
a kö zel múlt ból ezer esz ten dőn át fo ko za to san és tel je sen ki épí-
tett és meg gyö ke re se dett tár sa dal miosz tály-struk tú rát ho zott 
át az új im pé ri um ba, me lyet csak komp li kál a négy (ill. a zsi dó-
val öt), a his tó ria fo lya mán szin tén sa já to san ki épí tett au to nóm 
ma gyar egy ház.

Eb ben kü lön bö zik a ma gyar ság hely ze te leg lé nye ge seb ben 
az er dé lyi szász nem zet hely ze té től, mely nek po li ti kai ve ze té-
sét csu pán két, lé nye gé ben egy más tól so ha el nem kü lö nült és 
egyet len nem ze ti egy ház ban élő, an nak erő i re tá masz ko dó, te-
hát szin te tö ké le te sen egy sé ges tár sa dal ma ala kí tot ta ki. Mi te-
hát a szá szok po li ti kai és tár sa dal mi szer vez ke dé sé nek pél dá ját 
nem kö vet het jük, és amennyi ben kö vet ni pró bál tuk (amint pró-
bál tuk pl. az ún. egyházköziségben), az csu pán kárt oko zott, 
és aka dá lya volt a ma gyar po li ti kai élet mun ka ki ala ku lá sá nak 
és si ke res mun ká já nak.

A ma gyar ság po li ti kai ve ze té sét nem sza bad ki mon dot tan 
egyet len tár sa dal mi osz tá lyunk ra sem bíz ni, te hát az ún. tör-
té nel mi osz tály ra sem (mely ma azt, min den ta ga dá sa da cá ra 
jó rész ben ki sa já tí tot ta), de nem le het és nem sza bad a po li ti kai 
ve ze tés ben egyet len ma gyar egy ház nak (mint egy ház nak) cse-
lek vő és ex po nált po li ti kai mun ka részt és irá nyí tást vál lal nia.

Az er dé lyi ma gyar ság élet mun ká já nak a vál to zott kö rül-
mé nyek kö zött, de egy ben a múl tak ta pasz ta la tai alap ján, va-
la mint számbavéve a ter mé sze ti örök adott sá go kat is, egyet len 

he lyes, lo gi kus, és jó zan po li ti kai cél ki tű zé se le het: az au to nóm 
há rom nem zet ál tal al ko tott füg get len Er dély or szág.

A múlt bi zo nyí tá sa sze rint ez nem utó pia (amint hogy 
a múlt ban is szük sé ges ség nek és – meg fe le lő nek bi zo nyult), 
sőt ta lán az al ko tó nem ze tek és az Er délyt kör nye ző ál la mok 
és fa jok egy más hoz va ló po li ti kai és gaz da sá gi erő vi szo nya it és 
as pi rá ci ó it szám ba vé ve, ez le het az egyet len jó zan cél ki tű zé se 
Er dély né pe i nek, ha egy más sal bé kes sé get, min de ni kük szem-
pont já ból egyen lő, em be ri leg igaz sá gos jog- és élet le he tő sé get70 
és min den er dé lyi nem zet szá má ra a le he tő leg ked ve zőbb gaz da-
sá gi le he tő sé get meg te rem te ni és okos elő re lá tás sal biz to sí ta ni 
reméllik.

Ez a po li ti kai cél ki tű zés ma ter mé sze te sen el ső sor ban a ma-
gyar ság nak, má sod sor ban a szász ság nak, de har mad sor ban az 
er dé lyi ro mán ság nak is szük sé ges és kí vá na tos, előbb-utóbb 
meg érett és ma gá é vá tett cél ki tű zé se kell hogy le gyen.

Mi u tán ezt a po li ti kai vég célt ma még nyíl tan ki mon da ni ti-
los, de tak ti kai okok ból, ép pen az er dé lyi ro mán ság nak ma még 
be nem ért lel ki al kal mas sá gá ra va ló te kin tet ből még nem is kí-
vá na tos, a ma gyar po li ti kai párt vál lalt prog ram ja a füg get len 
Edélyt mint vég ső célt meg kö ze lí tő min den meg en ge dett és el-
is mert vagy leg alább elv ben, tör vény ben ki mon dott au to nó mia 
éle tes ki épí té se, ill. kö ve te lé se és pro pa gá lá sa71, a regionalizmus 
min den for má já nak pro pa gá lá sa, vé del me és tá mo ga tá sa72 kell 
hogy le gyen. Ez alatt el ső sor ban a köz igaz ga tá si egy sé gek nek, 
a fa lu tól a vá ro son73 és vár me gyén ke resz tül a tar to má nyig va ló 
le he tő leg szé le sebb kö rű au to nó mi á ja ér ten dő, azon kí vül a vár-
me gyé ken és tar to má nyon be lül a pénz ügyi, ke res ke del mi, ipa ri 
és kul tu rá lis ha tó sá gok mi nél szé le sebb kö rű önál ló ság gal va ló 
ki épí té sét. (Kü lön bö ző ka ma rák, pénz ügy igaz ga tás, is ko lai, mű-
vé sze ti fel ügye lő sé gek, vas úti igaz ga tás tar to má nyi de cent ra li zá-
lá sa.) A tar to má nyon be lül (Er dé lyen be lül) a bé ke szer ző dés be 
be ik ta tott szé kely és szász nem ze ti kultúrautonómia74 élet be lép-
te té sé ért min den erő vel és esz köz zel va ló küz de lem, va la mint 
Er dély töb bi ré szén a ma gyar nyelv hasz ná la tá ért va ló po li ti kai 
és gya kor la ti harc, ál ta lá ban a két, ill. há rom nyel vű ség gya kor la-
ti be ve ze té sé ért va ló el vi és gya kor la ti küz de lem.

Er dély te rü le tén a nem ze ti nyel vű és szel le mű köz ok ta tás-
nak, ill. az is ko láz ta tás nak a nem ze ti au to nó mi ák bir to ká ba va-
ló adá sá ért va ló küz de lem, mely nek át me ne ti for má ja a nem ze-
ti és75 au to nóm egy há zak nem ze ti nyel vű is ko la fenn tar tá sá ban 
nyil vá nul ma, me lyet szak is ko lák ese té ben (ke res ke del mi, ipa ri 
és me ző gaz da sá gi ma gyar is ko lák nál) ki kell bő ví te nie a ma-
gyar ság nak a nem egy há zi, de más for má jú, ma gyar is ko la fenn-
tar tó tár sa dal mi kö zeg ál tal ala pí tan dó és fenn tar tan dó in téz mé-
nyek kel. (Itt el ső sor ban az új élet re tá masz tan dó E.M.K.E.-re 
gon do lok, de gon do lok más76, az egy há zak tól füg get len ma gyar 
is ko la fenn tar tó ra is, pl. akár rész vény tár sa ság for má ban, ami 
ma gán is ko lá nál egé szen prak ti kus for má nak lát szik.)

Nem ze ti leg, te hát nem fe le ke ze ti leg, de egy sé ge sen, ill. cent-
rálisan kell szer vez ni né pünk hi tel ügyét. És pe dig a le he tő leg-
sür gő seb ben. A ré gi li be rá lis kor szak, „szabadversenye” ma már 
kár té kony. El ső ren dű ma gyar po li ti kai fel adat a ma gyar pénz in té-
ze tek nek az er dé lyi ma gyar vé del mi és épí tő po li ti ka szol gá la tá ba 
va ló ál lí tá sa, ill. kény sze rí té se. Eb ben a te kin tet ben a szász pél da 
ta nul sá gos, de ta nul sá gos a há bo rú előt ti ro mán nem ze ti sé gi ban-
kok nak pél dá ja is, ame lyek nek túl nyo mó ré sze nem hogy alá ve-
tet te ma gát a ro mán nem ze ti sé gi po li ti ká nak, de jó rész ük egy-
sze rű en e ro mán nem ze ti po li ti ká nak volt a kre á ci ó ja és va kon 
szol gá ló esz kö ze. (A bank po li ti ka fel tét le nül centralizáltassék. 

68 Tö röl ve: egyet len lé nye ges.
69 A füg get len előtt tö röl ve: Er dély (előbb Er dély [füg get len sé ge] for-
má ban in dí tot ta a prog ram pont meg fo gal ma zá sát).
70 Ere de ti leg: élet biz ton sá got, a biz ton sá got tö röl ve.
71 Tö röl ve: kell hogy le gyen.

72 Tö röl ve: va la mint.
73 Tö röl ve: ke resz tül.
74 Tö röl ve: -ért va ló.
75 Az és utó la gos be írás, ce ru zá val.
76 Tö röl ve: for má jú.
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Ke vés, de erős bank ra van szük ség, a vi dé ki ap ró ban kok kímélet-
lenül fi ókosítandók, ill. el pusz tí tan dók. A fa lu ap ró me ző gaz da-
sá gi hi tel igé nye it a szö vet ke ze tek is ki elé gít he tik, ahol csak le het, 
ezek szer ve zen dők meg, hogy a bank uzso rát le tör jék, és a né pet 
ta ka ré kos ság ra és pénz gaz dál ko dás ra ne vel jék. A na gyobb hi te le-
ket a bank ad ja, de rá kell kény sze rí te ni – és le het meg fe le lő nyo-
más sal –, hogy szol gál ja és ne uzso ráz za a ma gyar kö zön sé get.

(Itt jegy zen dő még meg, hogy a mai egész ség te len hely-
zet tel szem ben csak olyan po li ti kai ve ze tő ség old hat ja meg 
a ma gyar ság pénz po li ti ká ját, ame lyik egyé ne i ben és egé szé ben 
nin csen füg gő hely zet ben a ban kok kal szem ben. Vi szont szük-
sé ges, hogy a po li ti kai ve ze tő ség nek a ban kok üz le ti po li ti ká-
já ra be fo lyá sa le gyen, ill. a ban kok le gye nek füg gő hely zet ben 
a po li ti kai ve ze tés sel szem ben.)

A ma gyar ság tö me gei föld mű ve sek, ill. kis gaz dák. És az er dé-
lyi ma gyar ság iga zi fun da men tu ma a fal vak ma gyar föld mű ve lő 
né pe, ma in kább, mint ed dig. A fa lu ma gyar né pé re épült a múlt-
ban, és épül nie kell be lát ha tó ide ig még a ma gyar ság jö ven dő éle-
te. Ez a tö meg ad ja azt az erőt, ami vel élet har cun kat jól-rosszul, 
de meg kell har col nunk. En nek az erő nek szám be li és mi nő ség be-
li meg tar tá sá tól, ne ve lé sé től, szer ve zett sé gé től, mun ká ra, harc ra 
va ló be ál lít ha tó sá gá tól, te hát fe gyel me zett sé gé től függ a ma gyar 
jö ven dő köz vet le nül.

És en nek az erő for rás nak úgy szól ván tel jes el ha nya go lá sa 
az el múlt ti zen két esz ten dő ma gyar po li ti ká já nak leg na gyobb 
bű ne.

Ma a fa lu ma gyar föld mű ve lő nép el ide ge ned ve, bi zal mat la-
nul, sőt el len sé ge sen, de leg jobb eset ben kö zö nyö sen áll szem ben 
a ma gyar ka pu tos em ber rel. Nem ki vé tel a ma gyar pap sem.

És er re a bi zal mat lan ság ra, kö zöny re, sőt el len sé ges vi sel ke-
dés re a fa lu nép ének min den oka meg van. Vi szont eb ből kö vet-
ke zik, hogy kri ti kus eset ben (ami re a lát szat sze rint ha ma ro san 
ki lá tá sunk van) a ma gyar po li ti ka mai irá nyí tói (ill. egyetlen 
po li ti kai pár tunk hi va ta los ve ze tői) a ma gyar föld mű ve lő nép 
tö me ge i re fel tét le nül nem szá mít hat nak. (A múlt vá lasz tás er-
re bi zo nyí té kok kal szol gált.) Ta lán ez is az oka an nak, hogy 
mai po li ti kai ve ze tő sé günk bel ső mun ká já ban a prog ra mok 
el vi ki mon dá sá nál és ak tá ba fog la lá sá nál to vább egy lé pés sel 
sem megy, kül ső po li ti ká já ban pe dig a sé rel mi po li ti ka ne ga tív 
és el mé le ti gya kor lá sán túl csu pán ké tes ér té kű, de in kább ká-
ros tak ti kai kí sér le te zé sek kel pró bál ja eg zisz ten ci á lis kér dé se it 
meg ol da ni, de gya kor la ti77 ér tel mű, egész ere jét lat ba ve tő, sú-
lyo sabb, el ha tá ro zó je len tő sé gű, hosszabb mun ka időt, ki tar tást 
igény lő mun ka vál la lás sal nem is pró bál ko zik.

Az er dé lyi ma gyar ság po li ti kai ve ze tő sé gé nek a föld mű ves 
ma gyar nép pel szem ben va ló el ső ren dű és leg sür gő sebb kö te les-
sé ge kell, hogy le gyen:

1. A nép és úr kö zöt ti bi za lom hely re ál lí tá sa, ill. az el ját-
szott bi zal mat vissza sze rez ni.

2. Né pünk kul tú rá ját a le he tő leg in ten zí veb ben fej lesz te ni, 
né pün ket po li ti ka i lag is ko láz ni.

3. Né pünk szak mű velt ség ét és gaz da sá gi ere jét fej lesz te ni, 
és az er re va ló in téz mé nye ket és le he tő sé ge ket mi nél ha ma rább 
meg te rem te ni.

Ha ez meg van, ill. ha ez ko mo lyan meg kez dő dik, és ki tar-
tó kö vet ke ze tes ség gel foly ta tó dik, ak kor azok, akik ezt tény leg 
mun kál ják, min den kü lön me cha ni kai szer ve zé si for ma nél kül 
meg szer vez ték a né pet.

Nem tag sá gi dí jak kal, nem há zan kén ti és ut cán kén ti párt ba 
lép te tés sel szer vez het jük és fe gyel mez het jük né pün ket, ha nem 

az zal, ha adunk ne ki: tu dást, hi telt, ke re se ti al kal mat, őszin te 
fel vi lá go sí tást és sze mé lyes bi zal mat. (A párt ba va ló szer ve zést 
nem csi nál hat juk szász min tá ra, mert né pünk nem – szász. Vi-
szont ta nul ha tunk e te kin tet ben a há bo rú előt ti ro mán nem ze ti 
párt nép szer ve zé sé ből, mely a nép pel va ló érint ke zés re, a nép-
nek mun kás tár sul va ló be vo ná sá ra volt ala pít va.)

A vá ro si kis pol gár ság nak a párt ba va ló be szer ve zé se, ill. 
a pol gár ság és a párt ve ze tő ség kö zött va ló és ma szin tén ké tes 
ér té kű, sőt meg ren dült bi za lom vissza szer zé se és biz to sí tá sa 
cél já ból ele gen dő a jól irány zott és szer kesz tett na pi saj tó-pro pa-
gan da, va la mint a vá ro sok ban kéz nél le vő pol gá ri tár sa dal mi 
és gaz da sá gi szer ve ze tek ben va ló meg fe le lő sze mé lyes pro pa gan-
da mun ka és párt klub ok ala pí tá sa. De a leg na gyobb von zó erő 
az ak tív és re á lis épí tő-po li ti kai mun ka té nye.

A ma gyar mun kás ság nak a szo ci ál de mok ra ta vagy kom mu-
nis ta pár tok ból a ma gyar párt ba va ló át hó dí tá sa ok nél kül va ló és 
fe les le ges fá rad ság. Ká ros az a vád is, hogy a ma gyar mun kás ság 
nem zet el le nes és ha za el le nes. A ma gyar mun kás tö me gek ter mé-
sze tes he lye a mar xis ta párt szer ve ze tek ben van. Vi szont egy ra-
di ká li san de mok ra ta pol gá ri po li ti ka a szo ci ál de mok ra ta pár tot 
– ha az be csü le te sen szo ci ál de mok ra ta – min den lé nye ges kér-
dés ben a ma ga ol da lán fog ja kap ni. A fon tos az, hogy a ma gyar 
mun kás kultúrnívója és szak kép zett sé ge ma rad jon olyan erős, 
hogy a mun kás párt ok ve ze tő sé gé ben a ma gyar mun kás lé nye-
ges sze re pet  kap jon. És szük sé ges, hogy a pol gá ri ma gyar párt 
a mun kás ság jo gos em be ri tö rek vé se it min dig szin tén és78 nyíl tan 
tá mo gas sa.

Az er dé lyi ma gyar ság po li ti kai párt já nak őszin tén pa ci fi s ta 
po li ti ká ja kell hogy le gyen. Az or szá gos po li ti ká ban a né pek 
és ál la mok kö zött va ló bé kes sé ges meg egye zé se ket kell szol-
gál nia egy részt, és a le sze re lést, ill. a ha di ké szült sé gek le he tő 
leg na gyobb mér vű kor lá to zá sát, a had se reg lét szá má nak (a had-
ügyi költ sé gek nek) a mi ni mum ra va ló le szál lí tá sát, ami nem 
el len ke zik az ál ta lá nos had kö te le zett ség gel. A mai had se reg 
alakíttassék át ter ri to ri á lis ka to na ság gá, az egy nyel vű be so ro-
zott le gény ség egy he lyen és szü lő föld jén szol gál jon, va la mint 
a szol gá la ti nyelv ben használtassék a ka to na anya nyel ve (egy fe-
lől jog, más fe lől kö te les ség). 

Az er dé lyi ma gyar ság nak a mai vá lasz tó jog olyan át ala kí-
tá sát kell kö vet nie, hogy ab ból a pré mi um rend szer tö röl tes sék, 
a tisz ta arány la gos ság ér vé nye sül jön. A vá lasz tá sok ne kör le ten-
ként, de fal van ként tör tén je nek.

A ma gyar párt ál tal ki zá ró la go san ina u gu rált sé rel mi po li ti-
ka egé szen mel lé ke sen, csu pán bel ső és kül föl di pro pa gan da és 
el len zé ki tak ti ka cél já ból és mé re te i vel vol na fenn tar tan dó, az 
iga zi és ál lan dó mun ka a gya kor la ti cé lo kat és ezek ál tal a ma-
gasabbrendű, bár messzebb fek vő nem ze ti ide á lo kat szol gá ló, 
a vég ső célt, a füg get len Er délyt örök ké szem előtt tar tó po li ti-
kai mun ka kell hogy le gyen.

Ti zen két esz ten dei ta pasz ta lat alap ján úgy ér zem, hogy ne-
künk a cseh szlo vá ki ai ma gyar ság gal el len tét ben egyet len po li ti kai 
párt ba kell be szer vez nünk a ma gyar ság79 nem ki mon dot tan szer-
ve zett mun kás80 és nem zsi dó81, te hát ke resz tyén egy sé ge it és osz-
tá lya it. Új po li ti kai cél ki tű zés sel te hát nem új párt82 ala kí tá sa a cél, 
de a mai, rossz párt ve ze tés nek ki cse ré lé se új párt ve ze tő ség gel, és 

77 Tö röl ve: ér té kű.
78 Tö röl ve: tel jes.
79 Ere de ti leg: ma gyar sá got.
80 A ki mon dot tan szer ve zet te ket ugyan is a mar xis ta pár tok szer-

vez ték már be, fej ti ki több he lyen Kós.
81 Az er dé lyi ma gyar zsi dók több sé gét ek kor sa ját kü lön párt kép-
vi sel te (MIKÓ Im re 1941, 201).
82 Ere de ti leg: pár tot.
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egy ha lott prog ram nak új élet tel va ló ki töl té se. Csak ha ez sem mi 
mó don nem si ke rül het ne, sza bad na83, sőt kel le ne a ré gi, bűn ben 
sor va dó párt tal szem ben az új ma gyar pár tot meg ala kí ta ni.

Az er dé lyi ma gyar ság po li ti kai párt ja: ra di ká li san de mok-
ra ta pol gá ri párt le gyen. Eb ből a ré gi li be rá lis dog ma sze rint 
az kö vet kez ne, hogy a párt ve ze tő ség nek ki vá lasz tá sa alul ról fel-
fe lé va ló fo ko za tos vá lasz tá sok út ján tör tén jék, vi szont az is, 
hogy a párt ve ze tő ség a ma ga ter ve it, tak ti ká ját, a párt kép vi se let 
a ma ga mun ká ját, ak ci ó it az egész ma gyar ság leg szé le sebb kö rű 
tud tá val és be le egye zé sé vel, le he tő leg elő ze tes nyílt le tár gya lás 
után és el fo ga dás után hajt sa vég re. 

Ta lán, ha tíz esz ten dő vel ez előtt, ami kor az er dé lyi ma-
gyar ság meg ala kí tot ta a ma ga po li ti kai párt ját és meg al kot ta 
an nak prog ram ját, a párt szer ve zet ki épí té sét tény leg a hir de tett 
de mok ra ti kus alap el vek sze rint vé gez te vol na el, ill. újí tot ta vol-
na meg, va gyis ál lan dó an a nép ma ga vá lasz tot ta vol na a ma ga 
köz vet len és ösmert ve ze tő it, akik vi szont szuk cesszí ve ki vá lasz-
tot ták vol na ma guk kö zül a párt ve zér ka rát, ak kor ma tény leg 
ren del kez nénk egy párt ve ze tő ség gel, me lyet a le he tő meg kö ze-
lí tés sel a nép vá lasz tott ve zé re i nek is mer het ne el a ma gyar ság. 
De mi u tán ez84 az alul ról fel fe lé va ló párt épí tés ele i től kezd ve 
meg ha mi sít ta tott, és a ter mé sze tes ki vá lasz tó dás így el ma radt, 
a mai ve ze tő ség nem a nép vá lasz tott ve ze tő sé ge, a nép pel sem-
mi fé le vo na lon sem mi fé le össze füg gé se nin csen, a nép aka ra tát 
sem mi vo nat ko zás ban nem kép vi se li. Ugyan csak el ha nya gol ta 
a mai ve ze tő ség né pünk po li ti kai ne ve lé sét és fel vi lá go sí tó ta-
ní tá sát is.

Ez okok ból (és itt nem rész le te zett egyéb okok ból is) nem 
tar tom idő sze rű nek és cél ra ve ze tő nek a ma gyar ság po li ti kai ve ze-
tő sé gét de mok ra ta dokt rí na sze rint egye dül üd vö zí tő alul ról fel-
fe lé va ló ki vá lasz tó dás út ján ki ala kí ta ni. Er re ma már az idő sem 
ele gen dő, sem nem al kal mas. Ro má nia egy esz ten dő óta egy re 
sú lyo so dó bel ső vál ság gal küzd, és a kül föl di leg utób bi vál sá gok 
fo lya mán be kö vet kez he tő ese mé nyek kö vet kez té ben bár mely pil-
la nat ban ka taszt ro fá lis ki tö rés vár ha tó, mely nem sza bad, hogy 
né pün ket olyan ké szü let le nül, annyi ra de mo ra li zál va, szer te hull-
va, szer ve zet le nül és irá nyí tás, ve ze tés nél kül, min den ki iránt bi zal-
mat lan ság ban, sőt a né pet az in tel lek tus sal el len sé ges vi szony ban 
ta lál ja, mint ami lyen ben most van.

Ezért a hossza dal mas és bi zony ta lan, bár ter mé sze tes nek 
lát szó alul ról va ló ki épí tés he lyett ma egyet len utunk egy meg-
fe le lő ve ze tő ség nek min den kér de zés nél kül va ló azon na li meg-
ala kí tá sa a dol go zó ma gyar ság füg get len és ki pró bált szel le mi, 
er köl csi és tár sa dal mi elit jé ből.

El ső lé pés egy arány lag kis szá mú fő ve zér kar meg ala ku lá sa, 
mely a po li ti kai prog ra mot meg ál la pít ja (egy nyíl tat és egy tit ko-
sat). Ez a ve zér kar ké se de lem nél kül, de egy elő re min den eset re 
szin te tit kos tár sa ság-sze rű tá gabb szö vet sé get ala kít ki a kül ső 
ta gok be vo ná sá val, be há lóz va Er dély vi dé ke it, a tit kos tár  sa sá go-
kat jel lem ző bi zal mas mó don (meg fe le lő szug gesz tív kül ső sé gek 

fel hasz ná lá sá val eset leg), de min den eset re úgy, hogy a szö vet ség 
tag jai kö zött a fel tét len mun ka fe gye lem biztosíttassék.

Sze mé lyes, de egy elő re nem nyílt pro pa gan da és a saj tó meg-
fe le lő szá mú és sú lyú or gá nu ma i nak biz to sí tá sa ál tal meg fe le lő 
saj tó pro pa gan da ké szít se elő a köz vé le ményt ar ra, hogy ha laszt-
ha tat lan a ma gyar párt mai sze mé lyi gar ni tú rá já nak ki cse ré lé-
se, mely a vi dé ki ta go za tok ban ha la dék nél kül ki kény sze rí ten-
dő. A vi dé ki ta go za tok jó rész ének ve ze tő sé gi ki cse ré lé se után 
meg in dul hat a nyílt harc szé le sebb ala pon a köz pon ti párt ve ze-
tő ség ki cse ré lé sé re.

Tak ti ka i lag e fo lya mat nak ha tá ro zot tan ha bo zás és ér zé-
keny ke dé sek nél kül, sőt kí mé let le nül kell le foly nia. Meg le pe-
tés- és puccsszerűleg. Az idő vel nem po csé kol ha tunk már, és 
ma gyar sá gunk kal szem ben va ló kö te les fe le lős sé günk elől sem 
tér he tünk már ki, hogy tisz tán lát juk az or szá gos, sőt vi lág ka-
taszt ró fa kö ze le dé sét. Ki csi nyes szem pont ok, ké nye lem, sőt 
a küz de lem eset le ges át me ne ti bot rá nyai sem sza bad, hogy pil-
la nat ra is meg za var ja nak és kés lel tes se nek.

A po li ti kai párt nyílt, kül ső prog ram já nak
váz la ta
1. Er dély az er dé lyi nem ze te ké
2. A he lyi köz igaz ga tá si au to nó mi ák ki épí té se a köz ség től 

a tar to má nyig
3. Az er dé lyi nem ze tek kul tu rá lis szük ség le te i nek ki elé gí-

té se a nem ze ti85 kultúrautonómiák fel ada ta, me lyek költ ség ve-
tés ének fe de ze té re az ál la mi költ ség ve tés meg fe le lő fe de ze te 
szol gál

4. Ra di ká li san progresszív adó zás, az adó men tes lét mi ni-
mum fel eme lé se, az elár ve rez he tet len tu laj donmi ni mum in téz-
mé nyes vé del me

5. A kö te le ző ál lam nyelv mel lett a nem ro mán nem ze tek 
ál tal la kott vagy ál ta luk is meg fe le lő arány szám mal la kott te rü-
le te ken le vő összes ha tó sá gok kal szem ben az il le tő nem ro mán 
nem ze ti nyelv hasz ná la tá nak jo ga és a ha tó sá gok ré szé ről kö te-
les sé ge

6. Mun ka sza bad ság és mun kás vé de lem. Kul tu rá lis, szo ci á-
lis és nép jó lé ti in téz mé nyek és szer ve ze tek ál la mi tá mo ga tá sa és 
ön kor mány za tá nak biz to sí tá sa

7. A csend őr ség át szer ve zé se és a köz igaz ga tás és bí ró ság 
ha tás kö ré be va ló uta lá sa

8. A had ügyi költ ség ve tés le he tő ma xi má lis csök ken té se, 
a had se reg lét szá má nak a mi ni mum ra va ló re du ká lá sa, a be so-
ro zott le gény ség nek so ro zá si kör le té ben va ló el he lye zé se a szol-
gá lat tar ta má ra, a ro mán nyelv mel lett a ki sebb sé gi nyel vek nek 
meg fe le lő he lyen szol gá la ti nyel vül va ló be ve ze té se

9. Őszin tén bé kés kül po li ti ka, a szom szé dos ál la mok kal, el-
ső sor ban a du nai or szá gok kal kö zös vé del mi és gaz da sá gi front, 
ill. szö vet ség

10. A vá lasz tó jo gi tör vény mó do sí tá sa a pré mi um rend szer 
el tör lé sé vel és a tel jes proporció ér vé nye sí té sé vel

83 Tö röl ve: és.
84 Tö röl ve: nem.

85 Utá na tö röl ve: au to nó mi ák.

Biró Rózsa – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy; birozsa@freemail.hu
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Scrieri politice ale lui Károly Kós în Muzeul Naţional Secuiesc
(Rezumat)

Lucrarea este o contribuţie la studiul activităţii politice a lui Károly Kós în perioada interbelică. În 
Muzeul Naţional Secuiesc se găsesc trei astfel de grupuri de documente: exemplarul propriu al lui Kós din 
publicaţia Kiáltó Szó din 1921 (primul document al politicii active a maghiarilor din România), ce conţine 
însemnările şi propunerile sale pentru corectură, un dosar cu documente, întocmit de către fi ul lui (cu docu-
mentele originale necesare fondării primului partid politic maghiar din România şi două documente legate 
de criza internă din 1925–1926 a partidului maghiar din Transilvania), respectiv un proiect de program 
politic al lui Kós din 1931 (strategia de urmat a politicii maghiare din Transilvania).

Political writings of Károly Kós in Székely National Museum
(Abstract) 

Th e paper is a contribution to the political activity of Károly Kós in the inter-war years. Th e Székely Na-
tional Museum possesses three sets of documents of this kind: Kós’s own of the publication Kiáltó Szó from 
1921 (the fi rst document of the active policy of the Hungarian minority from Romania), which contains his 
marginal notes and recommendations for proofreading; a set of documents compiled by his son (contain-
ing the original documents for setting up the fi rst Hungarian political party from Romania and two docu-
ments related to the internal crisis from 1925–1926 of the Hungarian National Party from Transylvania), 
respectively, a draft of programs of Kós from 1931 (strategy for the future policy of the Hungarians from 
Transylvania).
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1. áb ra A Ki ál tó Szó cím lap ja és el ső ol da la a Szé kely Nem ze ti Mú ze um pél dá nyában.

2. áb ra Az Er dé lyi Nép párt ala ku ló gyű lé sét össze hí vó röp irat két szö veg ol da la.
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3. áb ra Az OMP 1924. de cem be ri bras sói nagy gyű lés ét kö ve tő til ta ko zó röp irat el ső, har ma dik és utol só két ol da la.
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4. áb ra Az OMP-ből va ló ki lé pést be je len tő, 1926. jú ni u si ki ált vány.
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5. áb ra A 1927. jú ni u si nép pár ti ki ált vány el ső ol da la.
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6. áb ra A 1927. jú ni u si nép pár ti ki ált vány utol só ol da la.
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7. áb ra Kós Kár oly 1931. au gusz tus 17-i le ve le Csu tak Vil mos hoz.
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