
Barcsa Dániel: A hűség krónikása – Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének
századik évfordulójáról. Ezen csöppet sem csodálkozott az, aki csak egy kicsit is ismerte e
történelemtudós munkásságát. Kötődése Erdélyhez, a székelységhez, magyarsága és hazafisága,
politikai szimpátiái, leplezetlen viszolygása a marxi ideológiától, mind kizáró ok volt, hogy életműve
akár a „tűrt” kategória menedékébe is meghúzódhasson. Azóta fordult ugyan a világ, de úgy tűnik,
hiába, mert a további kerek évfordulók is úgy szálltak el, mintha a jeles történész meg sem született
volna. Nincs az az új kiadású életrajzi, történeti vagy irodalmi lexikon, amelyben neve szerepelne.
Pedig azok számára, akik Erdély, s különösen a székelység iránt érdeklődnek,Rugonfalvi Kiss István
személyisége megkerülhetetlen.
Életművét csak úgy érezhetjük át és értelmezhetjük, ha ismerjük a földet és a népet, melyből az író
vétetett. E megállapítás jobbára más alkotókra is igaz, de ez Rugonfalvi Kiss Istvánra különösen áll,
mert az ő írói-történészi munkássága legelőször a hűség szót juttatja eszünkbe. Hűség a hazához,
Székelyföldhöz és annak népéhez.
A Kiss nemzetség törzsökös, azaz igen ősi família Rugonfalván. Rugonfalva azanyaszék, Udvarhelyszék
területén található, hétszáz lelkes, zömében református község. Jelenleg a romániai Hargita
megyéhez tartozik.
A Rugonfalvi Kiss család első írásos említése 1550-ből való. A történész első, név szerint ismert
felmenője Kiss Miklós, aki tekintélyes primorként szerepel az 1685. évi széki lustrumban. A régi
feljegyzésekben a Kiss família általábanprimorként jelenik meg, de a családot
esetenként lófő rendűnek is említik. Az ellentmondás csak látszólagos, mert – a ma is dívó
romantikus képzelgésekkel szemben – a katonáskodó szabad székelység három rendje,
a primor, a lófő és agyalog vagy darabont székely eredetileg nem rangot, hanem vagyoni helyzetet
jelölt. A nehezebb évek, avagy a birtok felosztása az örökösök között, a felsőbb rendből való kihullást,
a gyarapodás, örökség, az esetleges jó házasság a magasabb osztályba való emelkedést hozhatták a
család számára.
Valószínűleg még a fejedelemség korszakában történt, hogy a Rugonfalvi Kiss nemzetség – olyanmód,
mint a többi primor, és számos lófőrendű székely – nemességet nyert. Ám akadtak, akiknek utóbb ez
sem volt elegendő, s a Habsburg időkben a primorok közül számosan báróságot talpaltak
(talpnyaltak) ki maguknak Bécsben. A Rugonfalvi Kiss família nem kért e talmi dicsőségből, a család
jelesei inkább a kétfejű sas ellen, a nemzeti függetlenségért fogtak fegyvert. Kiss István nagy erejű
nagyapja, „Ökör Küs” András – ragadványnevét azért kapta, mert képes volt könnyedén felemelni egy
ökröt – Bem tisztjeként vett részt a szabadságharcban.
A család legjelesebbje, a történettudós Rugonfalvi Kiss István 1881. január 14-én született
Csíkgyimesen. Édesapja Kiss Ferenc pénzügyőrtiszt, édesanyja Bálint Júlia volt. A házaspár kilenc
gyermeke közül István a harmadikként jött világra. Az elemi iskolát Csíkszentgyörgyön végezte,
gimnáziumba a székelykeresztúri unitáriusokhoz, majd Székelyudvarhelyen a reformátusokhoz járt.
Az érettségit is itt, a Székelyudvarhelyi Református Gimnáziumban tette le.
Tizenhat esztendős volt, amikor édesapja meghalt. A csonkává árvult család visszaköltözött az ősi
fészekbe, Rugonfalvára. A szorgalmas, jó eszű fiú, hogy tanulmányait folytatni tudja, tanítványokat
vállalt, nevelősködött. Takarékosan élt, igyekezett édesanyját és fiatalabb testvéreit az így szerzett
keresetével is támogatni.
1898-ban Rugonfalvi Kiss István beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem



bölcsészeti karára. Latin–történelem szakos tanárnak készült. Bölcsészeti tanulmányaival
párhuzamosan két évig jogot is hallgatott, mert széleskörű históriai érdeklődésében első helyen állt a
magyar jogtörténet. Egyetemi évei alatt kitűnt társai közül latintudásával, sem a klasszikus, sem a
középkori latin nem okozott gondot számára, könnyen és pontosan olvasta a középkori okleveleket
és más forrásokat. Professzorai sokszor megbízták fordítási feladatokkal, hogy kutatómunkájukat
segítse.
A Rugonfalvi Kiss família tulajdonában volt egy 1676-ban, Lőcsén kiadott nyomtatvány, amely Balassi
és Rimai verseit tartalmazta. Kiss István erről a kötetről írta első tudományos közleményét, amely
meg is jelent a Magyar Könyvszemle 1901-es évfolyamában. Erre a tanulmányra figyelt fel báró
Radvánszky Béla koronaőr, a kor neves történésze. Radvánszky meghívta magához a tehetséges ifjút
sajókazai kastélyába, hogy rendezze a család gazdag könyvtárát és oklevéltárát. A Radvánszky-kastély
a bölcsészjelöltnek kincsesbányának bizonyult, számos pályaindító tanulmányához innen szerezte az
indíttatást. A sajókazai feladatok egyetemi stúdiumait nem akadályozták, 1904-ben sikerrel védte
meg bölcsészdoktori diplomáját.
A diploma megszerzése után „egyéves önkéntesként” a békéscsabai 101-es közös gyalogezredhez
vonult be. Az ezred egyik zászlóalját, Rugonfalvi Kiss Istvánnal együtt, Bécsbe vezényelték. Itt, ha
éppen nem volt szolgálatban, különleges parancsnoki engedéllyel, levéltári kutatásokat folytatott.
Tudósi pályáján fontos állomásnak bizonyult a Helytartótanács I. Ferdinánd korábancímű műve,
amelyet még Sajókazán kezdett írni, de már csak katonai szolgálata alatt tudott befejezni. E
tanulmányát 1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiadásra méltatta.
Sajókaza más szempontból is fontos volt Rugonfalvi Kiss István életében. Itt ismerkedett meg a
Radvánszky család háziorvosának leányával, Fábri Jolánnal, akit 1907-ben feleségül is vett. E
házasságból két fia született, István és András. A család ekkor már nem Sajókazán élt, hanem
Győrben, mertRugonfalvi Kiss István állást vállalt, miután elnyerte Győr vármegye főlevéltárosi
tisztét. A Győrben töltött négy esztendő igen termékenynek bizonyult, ez idő alatt több mint harminc
tanulmány került ki a keze alól. Itt készült el az első nagylélegzetű munkája is, az 1909-ben kiadott Az
utolsó nemesi felkelés című tanulmánya. A kétkötetes mű a győri csatát és annak előzményeit
mutatja be, igazságot szolgáltatva a méltánytalanul kigúnyolt nemesi felkelőknek.
1911-ben a nagy hagyományú Debreceni Református Kollégiumot átszervezték, a teológiai és a jogi
kar mellé életre hívták a bölcsészfakultást is. Rugonfalvi Kiss István megpályázta és elnyerte az új, a
Magyar Történeti Tanszékre meghirdetett állást. 1914-ben a Református Kollégium ismét nagy
átalakuláson ment keresztül, mert belőle hozták létre az állami Gróf Tisza István
Tudományegyetemet. Az új intézmény oktatói közé átvette Rugonfalvi Kiss Istvánt is.
Egyetemi tanári ténykedése azonban jóformán meg se kezdődhetett, mert a világháborús mozgósítás
miatt – tartalékos főhadnagyként – be kellett vonulnia. 1916-os felmentéséig két évet szolgált az
orosz, majd az olasz fronton az első világégés poklában. Hazatérése után reménye a nyugodt
alkotómunkára csak illúziónak bizonyulhatott. Bekövetkezett az összeomlás, a szomszédok mohósága
és Károlyiék vak balgatagsága végveszélybe sodorta a történelmi Magyarországot. Erdély veszni
látszott, s nem volt erő, amely ellenállhatott volna a megszálló román csapatoknak.
A szakadék szélén tántorgó országban egyedül csak a székelyek őrizték meg egészséges
életösztönüket, magukra maradva is hajlandók voltak életüket áldozni a haza egyben tartásáért. A
Debrecenben élő székelyek, s a román megszállók elől hozzájuk csatlakozó menekültek Székely
Nemzeti Tanácsot alakítottak. Elnökükké Rugonfalvi Kiss Istvánt választották. Mikor 1918. december
elején Marosvásárhelyen összehívták a székely nemzetgyűlést, Kiss István az ő képviseletükben
szólalt fel. Nagy hatású beszédében fegyveres ellenállásra biztatott.



Amikor a román csapatok a védtelenül hagyott szorosokon keresztül beorozkodtak Erdélybe, előlük
tömegével szöktek el a székely fiatalok. A haza iránt hűséges tisztek belőlük kezdték el szervezni a
Székely Hadosztály első alakulatait. E szervezők között ott volt Rugonfalvi Kiss István is.
A Székely Hadosztály hónapokon keresztül sikerrel késleltette a román előrenyomulást, reményt
nyújtva a megszállás alatt sínylődő magyar millióknak.
Amikor 1919 januárjában a Székely Hadosztály áttette székhelyét Debrecenbe, akkor Rugonfalvi Kiss
István szerepe megnőtt. Toborzókörútra indult, és – diplomáciai képességét bizonyítva – sikerrel
közvetített a hadosztály iránt bizalmatlan Károlyi kormányzat, és a harcoló alakulat között. Sikerült
Böhm Vilmos hadügyminisztert meggyőznie a keleti védelmi vonal megerősítésének
szükségességéről, és a hadosztály számára pénzt és fegyvert szereznie tőle.
1919. március 2-án Szatmárnémetiben Károlyi Mihály több kormánytaggal együtt megtekintette a
székelyek harckészségét. Ezt, a Károlyit árulónak tartó székely katonák arra akarták fölhasználni, hogy
az ország méltatlan vezetőit elfogják, de a kétes kimenetelű akciót sikerült Rugonfalvi Kiss Istvánnak
személyes fellépésével megakadályoznia.
Kun Béláék hatalomra kerülése azonban lehetetlen helyzetbe hozta az egyetlen komoly magyar harci
egységet. Keletről a románok, nyugatról „saját” kormánya fenyegette létében a hadosztályt. A
székely katonák előtt két lehetőség állott: vagy behódolnak a kommunista hatalomnak, s ezzel
kiszolgáltatják a terrornak tisztjeiket és önmagukat, vagy leteszik a fegyvert a románok előtt. 1919.
március 30-án a súlyos döntést meghozó szűk körű tanácskozáson Rugonfalvi Kiss István is a románok
előtti fegyverletétel mellett érvelt.
Amikor a fegyverletételt követően a román hadsereg akadály nélkül bevonulhatott a Tiszántúlra,
akkor a megszálló hatóságok Rugonfalvi Kiss Istvánt előbb tárgyalópartnernak tekintették, ámde
később mégis megpróbálták elfogni, mivel tudomásukra jutott, hogy ő őrzi a Székely Hadosztály
pénzalapját, mintegy harmincmillió koronát. Kézre kerítése azonban meghiúsult, mert sikerült időben
átszöknie a Nemzeti Hadsereg által ellenőrzött területre.
A Horthy és Bethlen fémjelezte konszolidáció lehetőséget teremtett RugonfalviKiss István számára,
hogy ismét a nevelésnek és a tudománynak élhessen. Visszatért a debreceni egyetem falai közé. A
zavaros idők után az egyetemi élet újraindítása óriási energiát igényelt. Rugonfalvi Kiss István a
Magyar Történeti Tanszék vezetőjeként s a bölcsészettudományi kar dékánjaként önmagát nem
kímélve vetette bele magát az emberfeletti feladatba.
Mint oktatót briliáns előadóként tartották számon, vizsgáztatóként kiemelték empátiáját és
segítőkészségét. Különösen szívén viselte a trianoni határokon túlról érkezett diákok sorsát, erkölcsi
és anyagi támogatásban részesítette őket.
Tudósként a debreceni évtizedek hozták el számára a történészi pálya kiteljesedését. Ekkor megjelent
művei páratlan felkészültségét és történelmi érdeklődésének izgalmas sokrétűségét bizonyították.
Rugonfalvi Kiss István még egyetemi hallgató volt, amikor ismeretséget kötöttSzekfű Gyulával. A két
tehetséges a diák akkor barátságot kötött egymással, ám a kibontakozó tudósi pályák többször is
metszették egymást, s a közöttük fel-fellángoló szakmai viták nem egyszer elkeseredett
személyeskedésbe torkolltak. Az első összecsapásuk tárgya Szekfű Gyulának A száműzött
Rákóczicímű, botrányt kavaró tanulmánya volt. Szikráztak a pengék, a vasak húsba hatoltak, s az
egymásnak okozott sebek csak nehezen vagy egyáltalán nem gyógyultak. Két évtizeden át csak
lappangott, s időnként épp hogy fel-felszikrázott a köztük lévő ellenérzés, de 1929-ben ismét hevesen
egymásnak feszültek, amikor megjelent Szekfű Gyula Bethlen Gábor című tanulmánya. A két kiváló
történésznek eltérő volt a véleménye Bethlen Gábor személyiségéről és történelmi jelentőségéről.
Összecsapásuk során a Protestáns Szemle hasábjain Rugonfalvi Kiss István Szekfűt egyenesen



történelemhamisítással vádolta meg. A megtámadott indulatosan válaszolt, ám Kiss István nem volt
hajlandó a sajtóban folytatni a méltatlanná váló disputát, hanem elegánsan, a saját költségén kiadott,
az Átértékelt Bethlen Gábor című nagylélegzetű tanulmányában válaszolt ellenfelének.
A harmincas évektől kezdve Rugonfalvi Kiss István sokirányú történelmi tájékozódása ha nem is
szűkülni, de mindenképpen fixálódni látszott. Egyre inkább szülőföldje, Erdély került érdeklődésének
homlokterébe. Ebben az alkotói korszakában született meg a legismertebb vállalkozása, A nemes
székely nemzet képe című műve.
A második bécsi döntés visszaadta Észak-Erdélyt Magyarországnak. RugonfalviKiss Istvánt nagy
örömmel töltötte el a szűkebb haza felszabadulása. Mikor végre ismét beutazhatta Székelyföldet,
éles szeme azonnal észrevette a negatívumokat is, a szegénységet, a sokszor csak szavakban
megnyilvánuló anyaországi gondoskodást, és a székelyek közé kinevezett magyar tisztviselők
fennhéjázását, és esetenkénti visszaéléseit. A kialakult helyzet javítására nyilvánosan követelt
autonómiát Székelyföld számára. Elképzeléseivel fölkereste Kállai Miklós miniszterelnököt is, Horthy
kérésére pedig egy memorandumban foglalta össze a székelység jövőjére vonatkozó elképzeléseit.
Ám a kibontakozást meghiúsította a háború, és az újabb magyar katonai vereség.
A front közeledtével a már nyugállományba helyezett professzor Debrecenből Budapestre menekült.
Itt érték utol a harcok. A főváros ostromát szerencsésen túlélte, ám ugyanakkor pótolhatatlan
veszteség érte, mert kéziratainak jelentős része a bombázások során megsemmisült.
A béke beköszönte nem jelenthette számára a megnyugvást, mert az őt ért vádak ellen volt
kénytelen védekezni. Azt csak gyaníthatjuk, hogy az ellene kibontakozó hisztériában része volt az új
hatalommal megalkuvó, magának befolyást, jó pozíciót biztosító Szekfű Gyulának is. Sorsát végleg az
pecsételte meg, hogy visszautasította a történész szakma élére kivezényelt kommunista komisszár,
Molnár Erik együttműködési ajánlatát.
Ez időben Rugonfalvi Kiss István ellen két eljárás is indult. Az első perben történelmi műveinek
állítólagos fasiszta tartalmát vizsgálták. A vád az összefüggésiből kiragadott, az eredeti tartalommal
ellentétes idézetekkel operált. Az igazságra senki sem volt kíváncsi, így e koncepciós eljárásban a
debreceni Népbíróság elmarasztalta a történészt.
A második perre később került sor. Egy feljelentés alapján indult ellene vizsgálat. Amikor ugyanis
1947. közepén Budapestre utazott, a vonaton egy rendőrségi provokátorral politikai tartalmú
beszélgetésbe bonyolódott. A bíróság ennek az egy tanúnak – a rendőrügynöknek – a vallomása
alapján hozott ítéletet.
Rugonfalvi Kiss István mindkét esetben föllebbezett. Perújrafelvétel során ezt a két ügyet
összekapcsolták, majd többszöri tárgyalás után a büntető tanács az előző ítéleteket helybenhagyta, s
az idős történészt börtönbüntetésre ítélte. A szegedi Csillag börtönből csak súlyos betegség árán
szabadulhatott.
Családja ekkor már Biharkeresztesen élt. Szabadulása után ide tért meg, ahol száműzött idegenként
élt saját hazájában, 1957. április 9-én bekövetkezett haláláig. Debrecenben temették el, szíve fölött
egy maréknyi, Rugonfalváról hozott földdel. Sírján kopjafa jelzi, hogy amíg élt, a székelységért
munkálkodott.

Rugonfalvi Kiss István igen sokoldalú tudós volt. Stúdiumai átölelték a jog- és alkotmánytörténetet, a
hivataltörténetet, foglalkozott heraldikával és geneológiával, valamint a magyar és azon belül a
székely társadalom történeti változásaival is. A szűken vett történettudományi problémák mellett



érdekelték irodalomtörténeti kérdések, de olyan történettudományi határvidékek is, mint a
politológia.
Nincs olyan történész, aki képes lenne érvényesíteni a sine ira et studio sokat hangoztatott elvét. Az
elfogulatlan történetíró éppen olyan fehér holló, mint a „független” újságíró. A történész akkor kerül
válaszút elé, amikor tisztáznia kell önmagával, hogy vagy belép az önámítás zsákutcájába, vagy
nyíltan vállalja eszméit, rokon- és ellenszenveit.
Rugonfalvi Kiss István a nemzeti szempontú történetírás eltökélt képviselője volt. Műveiben kiemelt
szerepet kaptak a nemzeti függetlenség kérdései, munkáit áthatotta az erős Habsburg-ellenesség,
szívesen, nagy empátiával mutatta be a rendi ellenállás formáit, protestáns fejedelmeink
szabadságküzdelmeit és a kuruc korszakot.
Rugonfalvi Kiss István abban látta a magyar történész feladatát, hogy a múlt feltárásával és
bemutatásával védje és szolgálja a nemzeti érdekeket, és az ellenséges propagandával szemben
segítse a nemzeti önvédelmet. Szenvedélyesen lépett föl a nemzetünkre és a nemzeti múltunkra
szórt rágalmak, hazugságok, hamisítások, valamint a deheroizálási kísérletek ellen.
Ez szolgáltatott aztán alapot életműve későbbi megítélésének, jobban mondva elítélésének.
Történészi attitűdjét korszerűtlennek, egyoldalúnak, nacionalistának bélyegezték, sőt megvádolták a
fasiszta eszmékkel való kollaborálással is. Ámde volt, amit ellenfelei és ellenségei sem vitattak el tőle:
szakmai hozzáértését, azt, hogy sehol mások által nem ismert, nagy mennyiségű új forrást tárt és
használt fel műveinek megírásához.
Rugonfalvi Kiss István történeti munkássága valóban ellentétben áll mindazzal, ami ma a korszerűnek
mondott történetírást jellemzi. Ámde arra a történész mégsem szolgált rá, hogy a hálátlan utókor
személyét és életművét feledésre ítélje. Napjainkban, mikor megrokkant nemzeti öntudatunk
támaszt keres, Rugonfalvi Kiss István életének példájánál hasznosabb istápot aligha találhatnánk
számára.


