
Zambon Csaba: Rugonfalvi Kiss István memoranduma a román miniszterelnökhöz

Napjainkban a kisebbségek ügye egyre nagyobb figyelmet kap. Székelyföld autonómiájának kérdése a
sajtó és a közvélemény figyelmét egyre inkább Székelyföld és Erdély magyarságának kisebbségi
helyzetére és az erre adott román reakciókra irányítja. A román–magyar kapcsolatokban a fellelhető
problémák azonban nem új keletűek, mélyebb gyökereik vannak, melyekben az 1918–1919-es román
megszállás új korszakot nyitott meg. Addig Románia vetette fel vélt vagy valós kisebbségi sérelmeit
Magyarországgal szemben, ezt követően fordított helyzet állt elő. Románia került – külső nemzetközi
támogatással – abba a pozícióba, hogy az Erdélyben élő magyarok kisebbségi jogait biztosíthassa.
Ebben a történelmi pillanatban fogalmazta meg RugonfalviKiss István, a Debreceni Magyar Királyi
Tisza István Tudományegyetem tanára 1919. május 14-i keltezéssel memorandumát, melyben
Magyarország és Románia uniójának lehetőségét vázolta fel a román miniszterelnöknek.
De ki is volt valójában a memorandum szerzője? Miért fogalmazta meg elképzelését? Milyen jelentős
események előzték meg, míg eljutott az említett május 14-éig, és mi lett memorandumának a sorsa?
Rugonfalvi Kiss István udvarhelyszéki székely család harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot
1881-ben Csíkgyimesen. Alap- és középfokú iskoláit már Rugonfalva közelében végezte el, ahonnan a
család származott.1lbj Egyetemi tanulmányai miatt 1899-ben végleg elkerült otthonról. 2lbj Oda ezek
után már csak látogatóba tért vissza, de szívében mindig magával vitte a szülőföld szeretetét
Budapestre, Győrbe és Debrecenbe is.3lbj
Az első világháború idején, mint egyetemi magántanár, megjelent műveinek jövedelméből mindig
adakozott a székelységnek.
Az 1918-as esztendő azonban döntő fordulatot hozott addigi életében, a tanári pályájához a politikai
szereplést is felvállalta, mivel a román hadsereg, átlépve a magyar határt, elkezdte Erdély fokozatos
megszállását.
1918. november 28-án a marosvásárhelyi székely gyűlésnek – saját önéletrajzának tanúsága szerint –
maga is részese volt, ahol az önálló Székely Köztársaság megszavazása volt a cél, így akarták a
belgrádi konvenció alapján a Maros vonalát mint demarkációs vonalat hatályon kívül helyezni. A
gyűlés azonban az eredeti elképzeléssel szemben foglalt állást, így a fegyveres ellenállás
elmaradt.4lbj
1919. január 30-án Debrecenben Rugonfalvi Kiss Istvánt a jórészt menekült székelyekből megalakuló
Székely Nemzeti Tanács elnökévé választották, amely a „székelység ügyének igazán hivatott
képviselője és védője volt mindvégig”.5lbj Ebben a munkájában a Debreceni Székely Társaság is
segítette, melynek társelnöki tisztét töltötte be, amely már 1919. január 16-án összejövetelt tartott,
ahol a lakosság „hatalmas népgyűlésen fejezte ki tiltakozását a gyulafehérvári határozat ellen”.6lbj
Az 1918 végén alakult és Kratochwill Károly vezetése alatt álló Székely Hadosztállyal a Nemzeti
Tanács, amely a katonák toborzásában nyújtott aktív segítséget, szoros kapcsolatot tartott
fenn.7lbj Maga Rugonfalvi Kiss István is részt vett a toborzókörúton a Tiszántúl városaiban és
nagyobb községeiben.8lbj 1919. március elején az ezredes kérésére a Székely Nemzeti Tanács a
debreceni városházán összehívta a zilahi menekülteket, hogy a cívisvárosba látogató Trousson francia
ezredesen keresztül az antant figyelmét felhívják az Erdélyben zajló szomorú
eseményekre.9lbj Sajnos az akciónak nem volt hatása, a nemzeti tragédiának nem vetett véget.
A Székely Hadosztály, amely a Köztársaság alatt is nehéz helyzetben volt, a Tanácsköztársaság 1919.
március 21-i megalakulásával további nehézségekkel találta szemben magát. Nem kapott hadianyag-
és élőerő-utánpótlást, és a román királyi hadsereg és a Vörös Hadsereg közé ékelődött be.10lbj Erre



az ambivalens helyzetre egyrészt egy szűk körű tanácskozás döntése, másrésztRugonfalvi Kiss István
unokatestvérének, Rugonfalvi Kiss Károlynak a Székely Hadosztály tisztjének, a hadosztály-
parancsnokság és a debreceni Székely Nemzeti Tanács parlamentereként két alkalommal járt
hadiköveti megbízatása is rávilágít.
A Székely Hadosztály tanácskozására 1919. március 30-án került sor Debrecenben,
amelyen Rugonfalvi Kiss István is részt vett, és ahol a Tanácsköztársaságot ítélték nagyobb
veszélynek, így felvetődött a vörös vezetéssel szembeni katonai akció terve. A terv végrehajtásához
az antant támogatására is szükség volt, ezért megpróbálták hadikövet útján felvenni a kapcsolatot az
Aradon tartózkodó Gondrecourt francia tábornokkal. A próbálkozás azonban kudarcba fulladt.11lbj
Rugonfalvi Kiss Károly első hadikövet-járására április 1-jén került sor, amikorIulia Maniuhoz indult
azzal a céllal, hogy a román vezetés tudtára adja, hogy „a székely csapatok a magyarországi
bolsevista események dacára sem kommunisták, sem bolsevisták, sőt csak nem is szocialisták.
Egyedüli vágyuk, hogy mint szabad székelyek Erdélybe visszakerülhessenek. – Ezért, s nem bolsevista
eszmékért állják a frontot”. Mivel azonban a szükséges iratokkal nem rendelkezett, nem jutott el
Kolozsvárig, hanem a csucsai front parancsnokával, Bunea generálissal találkozhatott, aki
továbbította a Hadosztály és a Nemzeti Tanács memorandumát az illetékeseknek. Április 8-án a
debreceni Székely Nemzeti Tanácsnak beszámolt küldetéséről, majd 12-én továbbutazott Szatmárba
a Hadosztály parancsnokságára. Hét nappal később újabb megbízatást kapott
személyesen Kratochwill ezredestől, hogy maradjon Szatmárban, és várja be a román csapatok
érkezését. Feladata ismét a korábbi megbízatás megerősítése, kiegészítve, hogy a bolsevikok ellen a
románokkal is készek együtt harcolni. Kérik, hogy a román fél a hadifoglyokkal (hadosztály fogságba
esett katonáival) a hadijog szerint bánjon, a „vörös terror” elől menekülő katonák és civilek
menedéket kapjanak, továbbá a hadosztály a fölösleges vérontás elkerülése érdekében az április 16-
tól támadó román hadsereg előtt lassan visszavonul.12lbj Április 19-én délután
jelentkezettDavidoglu, majd 20-án Constantinidi generálisoknál. Öt nappal később
esteMosoiu generálishoz kísérték Désre, ahol előadhatta megbízatásának tárgyát. Másnap, 26-án a
románok a feltételeiket 4 pontban foglalták össze, ezt még aznap Rugonfalvi Kiss Károly továbbította
a székely csapatoknak. A román feltételeket Presán tábornok – a román vezérkar főnöke – látta el
kézjegyével, melyben ígéretet tett arra, hogy a fegyvert letevő székely csapatokat maximum 8-10
napra internálják.13lbj
A hadosztály a kilátástalan katonai helyzet miatt és bízva a román oldal szavahihetőségében
Demecsernél 1919. április 27-én és az azt követő napokban letette a fegyvert.14lbj A románok
azonban nem tartották be ígéretüket, a székely katonákat Brassóba és Fogarasba szállították.15lbj A
kényszerű száműzetés részesévé vált a fegyverletétel feltételeinek közvetítője, RugonfalviKiss Károly
is, aki május 10-én érkezett a fogságának színhelyéül szolgáló Brassó városába.16lbj
István azonban elkerülte a „kényszerű utazást”, hazatért a fegyverletétel helyszínéről, Bonis
páter kíséretében, aki a Székely Hadosztály tisztje volt, és aki később a nyugat-magyarországi
eseményekben játszott jelentős szerepet.17lbj Debrecenben a románok bevonulását követően a
Székely Társaság nevében többed magával egy kérvényt nyújtott be Dimitrescutábornoknak, aki
április 23-án vonult be Debrecenbe. Azt kérték a megszálló csapatok hadvezetésétől az írás
megfogalmazói, hogy a fegyverüket letett és a főcsapattól elszakadt katonákat – ha fogságba esnek –
ne tekintsék vörös katonának, hanem engedjék haza Erdélybe.18lbj Valószínűleg ez a kérés sem érte
el célját.
Rugonfalvi Kiss István a debreceni Székely Nemzeti Tanács, a Székely Hadosztály és Károly
unokatestvérének parlamenteri tevékenységének köszönhetően, olyan kapcsolati tőkével



rendelkezett, melyre a román fél is felfigyelt. 1919. május 12-én Traian Mosoiu tábornok, az Északi
Hadsereg parancsnoka átvette Debrecen felett a hatalmat.19lbj Az egyház és a város vezetői, a
vármegye képviselői látogatást tettek az új tábornoknál. A polgármester és a püspök
kérésére Rugonfalvi Kiss István is részt vett a delegációban, és a tárgyalást követően is a helyszínen
maradt, hogy megtudja, miért kereste a korábbi városparancsnok, Dimitrescu tábornok. A
négyszemközti megbeszélésből kiderült, hogy Iulia Maniu – aki az erdélyi románság kormányának, a
Kormányzótanácsnak a miniszterelnöke és belügyminisztere volt – szeretne vele kapcsolatba lépni,
mivel „az erdélyi románok vezetői szívesebben maradnának egy erdélyi köztársaságban, valószínűleg
erről akart beszélni, mint a székelység egyik vezetőjével”.20lbjÍrásban is megfogalmazott elképzelése
a román miniszterelnöknek írt memorandumában öltött testet, amely eredetiben a Veszprém Megyei
Levéltár Kratochwill Gyűjteményében található meg.21lbj
A memorandum célja egyértelműen Erdély magyar részről való elvesztésének megakadályozása, oly
módon, hogy Románia és Magyarország unióra lép egymással, hasonlóan a szétesett Osztrák–Magyar
Monarchiához, és egyben elveti Magyarország gyengesége miatt a különálló Erdélyi Köztársaság
tervét.22lbj
A memorandum elején Rugonfalvi Kiss István kifejti, hogy április 1-je óta többször próbált sikertelenül
a miniszterelnök úrral kapcsolatba lépni unokaöccse, dr. Rugonfalvi Kiss Károly rendőrtisztviselő és
tartalékos főhadnagy által. A sietség oka, hogy a budapesti székely nemzeti tanács szerepét a székely
szovjet vette át. Ezért tett lépést a hadosztálynál a kommunista befolyás elhárítására és a veszély
elkerülése érdekében a székely akció leállítására. Így személyesen részese volt a Székely Hadosztály
fegyverletételének. Véleménye szerint, „szomorú szereplésem” ellenére – bár a székelységet és az
erdélyi magyarságot nem képviselheti, mert nincs felhatalmazása – szükségét érzi, hogy cselekedjen.
Vállalja, hogy a románokútján összehívott, lakosság által választott 3-4 tekintélyes követ előtt kifejti a
román álláspontot. Ennek – véleménye szerint – a következőkre kell kiterjednie: politikai jogok,
közigazgatás, egyház, iskolai autonómia és a gazdasági élet szabályai. Megítélése szerint fontos a
román nemzet mérsékelt és higgadt viselkedése, mert csak így lehetséges az együttműködés. A
magyar politikai elit felismerte, hogy Magyarország gyenge, nem maradhat önálló. Csak két út közül
választhat, vagy a szláv, vagy a román. A szláv nem jelent megoldást, mert ez „a magyar mivoltunk
feladását vonja maga után”. A románok, ha barátságosan közelednek a magyarokhoz, akkor együtt a
szláv népek gyűrűjében fennmaradásuk biztosított. Ez csak olyan jogokra lehet érvényes, melyeket a
magyarok a Monarchia keretei között élveztek. Ha az erőszakos megoldást választják, az meg fogja
haladni Románia katonai és gazdasági erejét, és a meg nem szállt területeken erősíti a bolsevizmust,
mely destabilizálja a térség biztonságát. Ezért kéri, hogy ha a kormány megtárgyalta a memorandum
tartalmát, és azzal egyetértett, írásban mielőbb értesítse, mert„előrehaladott állapotban lehet oly
politikai akció, amely a román-magyar szövetségnek praejudicálhat”. 23 lbj
A memorandumot Nagykárolyban 1919. május 25-én – a Károlyi-kastélyban rendezett banketten –
Ferdinánd király és Iulia Maniu jelenlétében ismertették.24lbj Utólag az egyetem megvizsgálta az
esetet, és a következőket állapította meg: „A memorandum készítése és átadása az illető tanárnak
kifejezetten egyéni ténye volt, amihez nemcsak az egyetemnek, de az egyetem más tanárainak sincs
semmi köze, másrészt megállapítjuk azt is, hogy a szóban forgó memorandum hazafias intenciókból
fakadt, azonban a memorandum készítésének és átadásának módját helytelenítettük”.Komolyabb
következménye nem volt, Rugonfalvi Kiss István az egyetemen tovább dolgozhatott.25lbj
Hasonló tervek vezető politikusok részéről is születtek, Bethlen István, Teleki Pál és a Friedrich-
kormány is tárgyalt a román fél megbízottjaival egy előnyösebb rendezés lehetőségéről. Még a
román király Magyarország uralkodójaként való elismerése is szerepelt a tervek között.26lbj Azonban



minden ez irányú próbálkozás megfeneklett a román tárgyaló fél feltételein, mely egyértelműen a
Vix-jegyzékben megjelölt demarkációs vonaltól nyugatra eső románlakta területek (Békéscsaba,
Makó a Maros–Tisza szöggel) átengedését követelte. Ez végeredményben az 1916-os bukaresti
szerződésben megígért határok garantálását jelentette volna, Erdély és az erdélyi magyarság
sorsának említése nélkül.27lbj Ez a magyaroknak természetesen elfogadhatatlan követelés volt,
így Rugonfalvi Kiss István memorandumának sem volt alternatívája. Ez számára is hamar
bizonyossággá vált, amikor a románok a Tisza vonaláig elképzelt határ előkészítéseként egy Tisza-
melléki kormányzóság felállításán gondolkodtak. A szervezéssel Rászó István megyei főispánt bízták
meg a románok, aki – Rugonfalvi Kiss István önéletrajza szerint – kikérte véleményét, mielőtt a
feladathoz hozzálátott volna. Ő természetesen teljes mértékben ellenezte a tervet, többedmagával,
ezért egy tiltakozó jegyzéket írt, melyben a kormányzóság felállítását jogtalannak ítélte.28lbj
Erdély, legfőképpen a székelyek sorsának megváltoztatásába vetett hitét a határok meghúzása után
sem vesztette el, szenvedéllyel állt ki szülőföldje érdekében. Történészi munkássága többségében
Erdély és a székelység történelmére fókuszálódott, politikai téren kapcsolatot tartott fenn a két
világháború jeles magyar vezetőivel. Gróf Bethlen Istvánt már az 1920-as évek elején az Országos
Menekültügyi Hivatal vezetőjeként megismerhette, aki ebben a pozícióban segítette a Debreceni
Székely Társaságot.29lbj Gróf Teleki Pállal bizonyosan az 1934. június 3-i zászlóavatási ünnepségen
találkozott, melyet a Debreceni Székely Társaság rendezett. Az egybegyűltek előttRugonfalvi Kiss
István is beszédet tartott. A zászlófelvonást követően került sor a magyar és székely egyesületek
országos értekezletére.30lbj A második világháború idején Kállay Miklós miniszterelnöknél
személyesen járt a második bécsi döntés után visszakerült Észak-Erdély székelységének ügyében. A
megbeszélés részletes tartalmát nem ismerjük, de önéletírása szerint a székely autonómia
visszaállítására tett javaslatot. A miniszterelnök ígéretet tett, hogy miután a németek megnyerik a
háborút, visszatérnek a kérdésre.31lbjTermészetesen erre soha nem került sor.
A második világháborút követő rendezés, a számára annyira fontos Erdély – egyben a szülőföld –
újbóli elvesztését eredményezte. Az anyaországban bekövetkező politikai változások során
meghurcolták, nyugdíját megvonták, 2 év 9 hónap börtönre ítélték.32lbj 1951 decemberében
szabadult, a börtönévek alatt egészsége megromlott, 1957. április 9-én Biharkeresztesen hunyt el.
Debrecenben helyezték örök nyugalomra, a szíve fölé helyezett maréknyirugonfalvi földdel.33lbj
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