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A múlt hét végi rugonfalvi falunapok rendezvényeinek kiemelkedő eseménye volt a fél évszázadig 
rejtegetett magyar országzászló elhelyezése a református templomban. A piros-fehér-zöld, koronás 
címeres zászló átadási ünnepségén dr. Hegedűs Lóránt, a Dunamelléki Református Egyházkerület 
nyugalmazott püspöke hirdetett igét. Jelen volt dr. Rugonfalvi Kiss Csaba, Pilisen élő sebész-főorvos, 
akinek nagy szerepe volt a zászló Budapestre való menekítésében.  

Írásunkban az immár ereklyének számító zászló rejtegetésének történetét próbáljuk felfedni, az egyik 
rejtegető fia, Mészáros Lajos visszaemlékezéseire támaszkodva.  

– Én akkor 19 éves lehettem, amikor az ugyancsak Lajos névre hallgató édesapám és Balogh Dénes 
presbiter – már egyikük sem él – 1945-ben, még mielőtt a román hatóságok kezet tehettek volna rá, 
eldugták az addig a falu főterén lobogó zászlót – kezd a történetbe ifjabb Mészáros Lajos. – 
Olyannyira titokban cselekedtek, hogy mai napig sem tudjuk pontosan – hiszen soha nem árulták el –, 
hogy hol rejtegették az ereklyét. Csak feltételezéseink vannak, s talán azért sem fedték fel előttünk a 
rejtekhelyet, hogy ne hozzák kellemetlen helyzetbe családtagjaikat.  

A történet másik fontos évszáma 1971-hez fűződik, amikor a történetíró, Rugonfalvi Kiss István 
unokája, dr. Kiss Csaba hazalátogatott, és édesapámék – akik már nem tudták biztonságosan őrizni – 
kérésére Budapestre menekítette a zászlót. Bizony akkoriban merész tettnek számított a doktor úr 
cselekedete, annál is inkább, mert egy időben rajta tartották szemüket a román hatóságok. Az 
emlékező azt is említi, hogy a doktor úr rugonfalvi látogatásai nem voltak „eseménytelenek", hiszen 
még legközvetlenebb rokonainál sem szállhatott meg. Ennek ellenére e tilalmat néhányszor mégis 
megszegte. Egyébként a történetíró nagyapa, Rugonfalvi Kiss István szülőházán a Debreceni 
Tudományegyetem Baráti Köre 2002-ben emléktáblát helyezett el, melynek szövege szerint az intézet 
egyik alapító professzorát tisztelik benne.  

A rendszerváltást követően, 1990-ben a sebész-főorvos s a két, azóta elhunyt zászlóőrző 
kezdeményezték az ereklye hazahozatalát és elhelyezését abban a templomban, mely arról is 
közismert, hogy a község református és unitárius hívei egyaránt ebben tartják az istentiszteleteket, sőt 
együtt konfirmálnak a két felekezet fiataljai. Azonban a marosvásárhelyi véres események 
megakadályozták őket abban, hogy hazahozzák az országzászlót. Akkor még nem tartották 
elérkezettnek az időt itthoni felavatására.  

A múlt hét végi falunapokon felemelő ünnepség keretében adta át a rugonfalviaknak a zászlót Kiss 
Csaba, melyet a templom bejárata előtt két székely viseletbe öltözött fiatal vett át és helyezett el a 
templomban. Az ünnepséget felemelővé tette a székelykeresztúri református egyház énekkarának, 
valamint a helybéli iskola szavalóinak műsora.  

– Az istentisztelet alatt hallottam, amint néhány idősebb asszony felzokog – zárja a zászló 
visszahozásának történetét Mészáros Lajos.  

Emlékezetesek maradnak a rugonfalviak számára a múlt hét végén tartott falunapok rendezvényei, 
melyeket a műkedvelők műsora tett még szebbé, az alkalomra szervezett fotókiállítás, ifjú Papp 
László édesapjáról – akinek édesanyja szintén falubeli volt – szóló könyvének bemutatása. Dicséret 
illeti a Pro Rugonfalva Egyesületet, mely oroszlánrészt vállalt a szervezésben, hiszen 
közreműködésükkel – vallják a falubeliek – örömet szereztek, feledhetetlen élményt nyújtottak 
valamennyiüknek.  
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