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Példátlan gyorsasággal rohan a világtörténelem 
szekere. Néhány hónappal ezelőtt még vad csatákat 
vívott a Rongyos Gárda az északkeleti felföldön az 
ukrán terroristákkal és a reguláris cseh csapatokkal; 
ma pedig már nincs cseh hadsereg. Eltűnt a térkép
ről a háború utáni Európa szörnyszülöttje: Csehszlo
vákia is és Ruszinszkó újra a miénk.

Őrt áll még azonban a Rongyos Gárda magyar 
daccal, keményen, mint amilyen keményen kivette a 
részét 1921-ben a nyugatmagyarországi felkelésből 
és a ruszinszkói véres napokból.

Nevét, amelyet a huszas évek végével már las
san elfelejtettek az emberek, újra emlegetik: itthon 
a Csonka hazában büszkeséggel, szeretettel, a hatá- 
rontuli ellenségeink pedig gyűlölettel és rettegéssel.

A Rongyos az, aki példátlan elszántsággal neki- 
ugrik az ellenséges tanknak, ő az aki közvetlen ki
harcolta Sopront, Ungvárt, Munkácsot, Beregszászt 
és közvetve egész Ruszinszkót.
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A Rongyosok ezért nem vártak és nem várnak 
jutalmat. A harc után, mert igy szólt a parancs, letet
ték a fegyvert. Még utoljára tisztelegtek elesett baj
társaik sirja előtt és hazajöttek. . . .

Legtöbbje most a népkonyhák és menedékhelyek 
lakója, inségmunkás, de nem szólnak, nem panasz
kodnak és ha újra hallják a Rongyosok legendás pa
rancsát: „azonnal bevonulni!" fegyvert fognak és e
melt fővel mennek a dicső halálba.
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1920. A RONGYOSOK MEGJELENNEK.

1920-ban Trianonban feldarabolták az ezeréves 
Magyarország testét és a „győzők" még régi szövet
ségesünknek , Ausztriának is adtak egy 3967 négy
zet kilométernyi darabot.

Az akkori vörös Ausztria kapva-kapott a koncon, 
maga az osztrák nép azonban nem nagyon örült az 
Antant ajándékának, kivéve a kommunista elemeket, 
ezek is inkább az akkori magyar keresztény irányzat 
iránt érzett gyűlöletből és nem hazafiasságból, vagy 
pángermán eszméktől vezetve kívánták Nyugatma
gyarországot Ausztriához csatolni.

Hogy az akkori magyar közvélemény miként fo
gadta Magyarország feldarabolását, arról jobb nem 
beszélni. Sajnos nem a kellő eréllyel léptünk fel. A 
lapok békés és fájdalmas húrokat pengettek. Soha 
Magyarországon nem virágzott úgy a hazafias költé
szet, mint abban az időben, de a magyar nép der
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medt nyugalommal vette tudomásul a magyar kor
mány átadási előkészületeit.
Voltak azonban magyarok, akik úgy érezték, hogy 
tenni kell valamit. Különösen azok, akik már a román 
megszállás idején is többé-kevésbbé sikerrel ellen
állást tanúsítottak a beözönlő fegyveres hordák 
ellen.

A kecskeméti tanyavilágban látszólag alig észre
vehető mozgás indult meg 1920. derekán. Héjjas 
Iván főhadnagy gyűjtötte össze harcban százszor ki
próbált embereit.

Valamit tenni kell — mondotta Héjjas Iván volt 
katonáinak esti összejövetelein. Ugyanezt mondották 
azok a szakadozott ruháju földönfutó menekültek, 
akik szinte naponta érkeztek Héjjashoz, hogy a bir
tokon megpihenhessenek egy néhány órára és azu
tán továbbmenjenek a bizonytalanságba. Csupa jó 
magyar hazafi, akik a háború után idegennek érez
ték magukat a meggyötört hazában.

Valamit tenni kell. Igen ám, de mivel, mert 
fegyver bizony nem igen akadt. Az a néhány padláson 
eldugott háborús männlicher és fanyelű kézigránát 
nem sokat számított. És ekkor a vezérnek, Héjjas 
Ivánnak tudomására jutott, hogy a még érintetlen 
nyugati határtól nem messze, Ausztriában, Fürsten
feldben az osztrák vörösök nagyobb fegyverraktárt 
rendeztek be. Ezekkel a fegyverekkel akarták a 
vörös elvtársak megszállni Nyugatmagyarországot.

A vezér ezt kitűnő alkalomnak találta és augusz
tus első napjaiban egy hajnalon lovas legények vit
ték vágtában a parancsot a bogárhátu házak férfi
lakóinak:
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AZONNAL BEVONULNI!"

A behivottak úgy, ahogy a parancs érte őket, 
rohantak a gyülekező helyre, rongyos-szakadozott 
munkaruhájukban, sokan fedetlen fővel és jelentkez
tek a vezérnél. Mintegy hatvanhárom ember gyűlt 
össze Héjjas Iván birtokán, ahonnan a vezér és Raád 
Árpád tartalékos hadnagy parancsnoksága alatt 
nyolc teherautón robogtak az osztrák határ felé.

A Héjjas különítmény, amely a Rongyos Gárda 
alapját megvetette, még azon az éjszakán Rada
falva alá ért. A kis község Fürstenfelddel szemben 
a határszélen fekszik. A határ itt természetes: a 
Lappincs patak. A patakon hid, helyesebben kis bürü 
vezet át Ausztriába, a túlsó oldalon egy fabódéban 
a hídfőtől mintegy száz lépésnyire tartózkodott az 
osztrák határőrség, még nem tudni hány főből állt. 
A holdvilágban, közel a hídhoz azonban két osztrák 
őrszem alakja sötétlett.

Héjjas parancsot ad a lefegyverzésükre. Jeney 
József, Francia Kis Mihály, a Rongyosok legendás
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őrmestere és Dobos Sándor indul hasonkuszva a két 
őrszem felé.

Két perc sem telik bele, és már hozzák is mind
kettőt megkötözve, a szájukat közben felpeckelték.

A két osztrák volkswehr, amikor a kecskeméti 
vasmarkok szorítását a nyakán érezte, azt hitte, hogy 
ütött az utolsó órája. Halálos rémülettől vert mind
kettőnek a szive, amikor Francia Kis Mihály szembe 
állította mindkettőt a vezérrel. Hát ami azt illeti, a 
Rongyosok félelmetes látványt nyújtottak. A szem
behuzott zsíros kajla kalapok alól könyörtelen pillan
tásu szemek villogtak. Rongyos ruháju emberek kö
zött találták magukat hirtelen az osztrákok, a félelme
tes Rongyosok derekán avult derékszíjról kézigráná
tok és hatalmas Steyer-pisztolyok lógtak. Egyik-másik
nak válláról még männlicher kurtály is fityegett alá.

Kik lehetnek ezek? — gondolták magukban az 
osztrák vörösök. Amikor meghallották, hogy a Ron
gyosok egymásközött magyarul beszélnek, mindjárt 
sejtették, hogy baj van.

A vezér keményen nézett a két fogolyra.
— Hányán vagytok az őrháznál?
De a két osztrák egy mukkot sem tudott vála

szolni.
Dermedt, hosszú, végetérni nem akaró csend kö

vetkezett. Az egyik Rongyos most tempós mozdulat
tal nyúlt tarisznyájához és az egyik osztrák kínosan 
felnyöszörgött. Biztosan kötelet vesz elő és felhúzza 
mindkettőjüket az egyik törpe fűzfára. De a Rongyos 
kötél helyett üveget vesz elő s megitatja a két meg
rémült vörös katonát.

Torkot égető, tüzes, de jóízű folyadék gurgulá-
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zik le a két osztrák torkán. Barackpálinka. Valódi 
kecskeméti. Mindketten azonnal magukhoz térnek.

— Nos beszéljetek végre! — rivallt rájuk a ve
zér. Mire az egyik osztrák nagynehezen kinyögi:

— Még hárman vannak az őrházban.
A vezér int és uj különítmény indul el az őrház 

irányába. Szente Varga Sándor néhány legénnyel át
suhan a hídon és zajtalanul letegyverzi az őrházban 
mit sem sejtve beszélgető vörös katonákat.

Szabad az ut Fürstenfeld felé!
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FÜRSTENFELD RÉMES ÉJSZAKÁJA.

Azt hisszük, hogy a város történetében okvetle
nül feljegyzik ennek az éjszakának eseményeit. 1920. 
augusztus 5-ét Írtak azon a napon. A város örömmá
morban úszott. Aznap éjszaka ünnepelték a Szibériá
ból hazatért hadifoglyokat a város nagyvendéglőjé
ben. Nagy volt az öröm, szólt a citera, folyt a sör és 
az almabor, danolásztak a legények. A vendéglőben 
ott volt mindenki, aki csak számított a városban. Az 
összes termek megteltek, még a konyha és a mel
lékhelyiségek is tele voltak mulatozókkal.

Egyszer csak, mintha mennykő vágott volna a ci
terába, elhallgatott a zene, feltárult a nagyvendéglő 
duplaszárnyas ajtaja és a csillagos ég hátterében 
félelmetes nagybajuszu emberek jelentek meg, do
básra készen tartott kézigránátokkal felfegyverkezve.

— Ne mozduljon senki, maradjon mindenki nyu
godtan, nem lesz senkinek bántódása, csak mi va
gyunk itt magyarok!
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A halál szele átsuhant a fényesen kivilágított 
termeken. Még a leghangosabbnak is torkán akadt a 
szó.-Nem mozdult senki, a vendéglő ajtajában Tüskés 
József és Csabai János kecskeméti gazdálkodók áll
tak őrt. Francia Kis Mihály a parancsnokuk.

Ez idő alatt a Rongyos Gárda többi tagja boszor
kányos gyorsasággal siet a főtérre a fegyverraktá
rakhoz, pillanatok alatt lefegyverzik az őrséget, meg
kötözik a vörösöket, feltárják a raktárépület ajtaját 
és lázas gyorsasággal némán pakkolják fel a vado
natúj osztrák gyártmányú fegyvereket, muníciót grá
nátokat, azonkívül számos géppuskát a teherautóra.

A rongyosok másik csoportja pedig a laktanya 
4—500 főnyi legénységét tartja sakkban.

Mindez alig egy óra alatt zajlik le és már a Ron
gyos Gárda a dús zsákmánnyal feltartóztathatatlanul 
robog a magyar határ felé. Mindez egyetlen ember 
életébe sem került.
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A RONGYOS GÁRDA ELSŐ CSATÁJA.

Az első komolyabb csatát, ahol egy rongyos hősi 
halált halt, Ágfalvánál vívják meg 1921. augusztus 
23-án a Rongyosok. Ágfalvától Munkácsig hosszú az 
ut, ez idő alatt igen sok esemény történt. Úgy az or
szág, mint a Rongyosok életében. Egyre közeledett 
Nyugatmagyarország átadásának napja, a magyar 
kormány hozzákezdett a terület kiürítéséhez. A ma
gyar katonaság, a csendőrség és a rendőrség sírva 
hagyta el a magyar földet és eközben a fejétvesz- 
tett polgárság kétségbeesetten gyülésezett. Nem 
volt senki a hazában, akihez fordulhattak volna. A 
soproni Korona Szálló tömve volt aggódó nemzet
gyűlési képviselőkkel, az utcákon kétségbeesett, sá
padtarcu emberek gyülekeztek csoportokba és ma
guk sem tudták, hogy honnan — segítséget vártak. 
S ezekben a forró órákban egyszerre hirtelen a vá
rosban termett Héjjas Iván 120 emberével. Ott volt 
Friedrich István volt miniszterelnök is, aki ugyancsak 
résztvett a felkelés megszervezésében. Egyre több 
rémhír érkezett a városba. Az Ebenfurti vonat olyan
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sebességgel futott be a soproni pályaudvarra, hogy 
alig tudott megállni. A vonatból kiszálló sápadt, ijedt 
utasok remegve az átélt izgalmaktól beszélték el ka
landjukat, mely kezdődött a határnál, Ebenfurtnál, s 
tartott addig, mig vonatjuk szerencsésen, minden 
bajt megúszva a soproni állomásra ért. Alig ért át a 
vonat magyar területre, vörös zászlós páncélos vonat 
vette őket üldözőbe s amikor az ártatlan utasokkal 
telt vonat többszöri jelre sem állt meg, sortüzet me
nesztett utána. Állandóan a nyomában járva kitartott 
mig a menekülésben a legnagyobb sebességre állí
tott mozdonynak szerencsésen, minden baj nélkül si
került szerelvényeivel és a halálraijedt utasokkal 
együtt Sopronba befutni.

Más hírek szerint az osztrák vörös katonák 
már átlépték a magyar határt és széles menetoszlo
pokban menetelnek az ország belseje felé.

Mielőtt elmondanánk az ágfalvai csata történetét, 
közbe kell iktatnunk egy kis történetet a soproniak
ról és a magyar kormány képviselőjéről, akinek a ne
vét érthető okokból nem akarjuk elárulni.*

Az illető ur, aki emellett bárói rangot is visel, a 
határmegállapitó antant misszió mellé volt beosztva, 
mint a magyar kormány képviselője s a Pannonia Szál
lóban bérelt magának szobát.

A soproniak, akik nem tudtak belenyugodni abba, 
hogy városukat a vörös Ausztriához csatolják, dr. 
Pinezich István, dr. Töpler Károly volt polgármester, 
valamint Lauringer Ernő főreáliskolai igazgató veze-

* Lásd ugyanettől a szerzőtől megjelent „Nyugatmagyar
országi felkelés története" 1935. „Külpolitika" kiadás, amelyben 
a szerző kiírja az illető politikus ur nevét.
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tésével küldöttségben felkeresték az illető urat és 
előadták, hogy nem nézhetik ölhetett kézzel a rohanó 
eseményeket és támogatják Héjjas Ivánt a felkelés
ben.

Az illető ur hálóingben fogadta a küldöttséget 
és rémülten vette tudomásul a soproniak határozatát. 
Kijelentette, hogy a soproniak akciója többet árt a 
hazának, mint használ, csatlakozás helyett igyekezze
nek a Rongyos Gárdát leszerelni.

Mondanunk sem kell, hogy a soproniak nem en
gedték magukat a jó ur által lebeszélni, Így alakult 
meg azután a Rongyos Gárda soproni különítménye.

A soproni Rongyos Gárda fogadalmat tett és 
csatlakozott Héjjas Ivánhoz. A fogadalom aláírói a kö
vetkezők: Gallus Jenő, Seltenhoffer Ernő, Kremser 
Jenő, Mechle József, Straner Gyula, Töpler Lajos, 
Csaplovits József, Manninger Alfréd, Szenczer Gyula, 
Laehne Vilmos, Kelényi, Kohn László dr., Csopei 
Elek, Simon Gusztáv, Wachtl Ernő, Hollós Sándor, 
Kund Teofil, Hauer János, Storno Pál, Schaffer Pál, 
Székessy Imre, Sándor Béla, Brunner Viktor, Tálos 
Endre, Bokor Rezső, Schneider Ernő, dr. Machai Géza, 
Lázár-Imre, Tóth Szabó Béla, Lux József, Storno Imre, 
Klagler Mátyás, Wutsák Béla, Nyikos Lajos, Kausitz 
József, Mühl Nándor, Gábor Géza, dr. Varga Ferenc, 
Schaffer Károly, Laschober Sándor, Laschober Gyula, 
Laschober Vilmos, Fink Elek, Kertész István, Szalay 
Rezső, Pausitz Pál, Tálos István, Lederer János, dr. 
Ruhmann Jenő, Zergényi Tibor, Zergényi Pál, dr. Szá
lai Jenő, Willerding Vilmos, Lamm Artur, Meixner Má
tyás, Schneider Lipót, Kövér Mihály, Kossow Imre, 
Karpellus Mihály, Fink Jenő, König Ágost, Mechle
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Béla, ifj. Hambach Pál, Stanitz József, Mulzer, Fürst 
Lajos, Steiner György, Fliegenschnee, Walter Károly, 
Krétai Gyula, dr. Mika Ferenc, Klausz, Ibi Adolf, Bekk 
József, Horváth Oszkár, Gombás Sándor, Gellis Jenő, 
Mayer Lajos, Reichardt József, Schwarz Antal, Fang 
Alfréd, Kun Ernő, Wojtech Vilmos.
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A RONGYOSOK FOGLYULEJDTIK A NÉPSZÖVETSÉGI 

MEGBÍZOTTAT.

Héjjasnak jelentették, hogy Ágfalva felé már kö
zelednek a megszálló vörös osztagok, amelyeknek 
sejtelmük sem volt arról, hogy milyen fogadtatást 
készítenek számukra elő a rongyosok, akik a község
ben és a község szélén foglaltak állást. A vasútvo
naltól nem messze délre Kaszala Károly a híres repü
lő helyezkedett el embereivel. Nem kellett sokáig 
várakozni a rekkenő augusztusi hőségben. Az ut po
rában csakhamar feltűnt két kerékpáros előőrs, aki
ket azért küldtek előre az osztrákok a menetelő osz
loptól mintegy másfél kilométerre, hogy a menetelő 
mintegy zászlóaljnyi katonaságot megóvják a meg
lepetésektől.

A felkelők türelmesen várták az utkanyarnál, 
mig a két tányérsapkás kerékpáros a közelükbe ér.

Majd suttogó vezényszó hallatszott az utszéli 
fák aljában.
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—Előre rongyosok!
Az óriáserejü Kis József Rongyos ugrik fel egy 

társával a parancsra, neki a két vörös katonának.
A két katona azt sem tudja mi történik, két óri

ási árnyék mint valami mesebeli fekete griff madár 
sötétíti el a forrón tűző naptányért.

Kiáltani sincs idő, torkukon akad a szó. Hatal
mas markok, mint a pelyhet emelik le mindkettőt és 
fektetik le őket az utszéli árokba.

Kisvártatva újabb kerékpáros katona alakja bon
takozik ki az ut porából. Ez azonban megneszeli a 
bajt, hirtelen visszafordul. Az egyik rongyos az imént 
zsákmányolt kerékpárok egyikére kap és üldözőbe 
veszi. Amint ezt a vörös katona meglátja, még sür
gősebben tapossa a pedált és rémülten ordít, ahogy 
csak a száján kifér.

Ebben a pillanatban megszólalnak a Rongyosok 
puskái és harsogva hallatszik a vezényszó:

—Előre Rongyosok!
A bevonuló vörösök védekeznek. Nagy rendet

lenségben fejlődnek fel és foglalják el a kínálkozó 
tüzállásokat. Viszonozzák a tüzelést.

Kaszala Károly emberei tüzelés közben mindjob
ban közelitik meg a vörösöket. Ugyanakkor vitéz Vár
konyi Sándor őrmester és csoportja is tűz alá kapja 
az ellenséget. Kaszaiénak sikerül kézigránát dobás- 
nyira megközelíteni a vörösöket. Egymásután dobják 
közéjük kézigránátjukat. Végül is a vörösök teljesen 
szétszóródnak, amikor a Rongyosok egyik csoport
ja hátukba géppuskázik.

És ezekben az izgalmas percekben Wienerneu
stadt felől egy elegáns személyautó közeledik a
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harc színhelye felé. Még javában tart a lövöldözés, 
kattog a géppuska, kézigránátok sürü robbanása 
reszketteti meg a levegőt, amikor Kaszala Károly 
rongyosai észreveszik a gépkocsit. Természetes, 
hogy megállítják és körülfogják. Haragos kövér ur ül 
a hátsó ülésen.

—Mi történik itt? — kiált Kaszaláékra — Kicso
dák maguk?

— ön kicsoda? — kérdezi tőle Kaszala.
Az autóban ülő kövér ur büszkén vágja ki:
— Én Davy osztályfőnök vagyok, Nyugatmagyar

ország kormánybiztosa, itt van a népszövetség által 
kiadott kinevezési okmány.
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AZ ELSŐ HŐSI HALOTT.

Megmagyarázták a népszövetségi megbízottnak, 
hogy ő itt magyar földön nem parancsolhat és kine
vezési okirataival, bélyegzőivel együtt foglyul ejtik.

Az osztrák vörös csapatok pedig fejvesztetten 
menekültek vissza Wienerneustadt irányába. Nem 
tudni, hány embert vesztettek, mert a sebesülteket 
és a halottakat magukkal vitték. A Rongyosok közül 
Baracsi László kecskeméti gazdalegény halt hősi ha
lált. ö volt a rongyos gárda első hősi halottja.

Az ágfalvai csatával egyidejűleg a budapesti 
Nádor laktanyában gyülekeztek a többi rongyosok 
és kisebb csoportokban naponta utaztak ki a veszé
lyeztetett végekre.

Azonkívül az ország minden részéből gyűltek 
össze a gárda többi tagjai és parancsnokuk vezeté
se alatt ezer viszontagság között az erős katonai 
kordont áttörve csatlakoztak Héjjas Ivánhoz. így vi
téz Taby Árpád emberei és a Pest vármegyei Ron-
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gyosok, akik vitéz Endre László alispán, akkor még 
főszolgabíró, vezetésével vettek részt a nyugatma
gyarországi harcokban. Vitéz Endre csoportjában 
harcolt az alispán édesapja, Endre Zsigmond ország
gyűlési képviselő is, aki magas korát meghazudtolva 
vette ki a részét épugy mint a gárda legfiatalabbja 
a harcból és a fáradalmakból.

A Rongyos Gárda nyugatmagyarországi harcai
ról köteteket lehetne írni, ezen a helyen azonban 
helyszűke miatt, csak a kiemelkedőbb eseményeket 
közöljük, Így a pinkafői, felsőőri és a pörgölényi har
cokat, hogy azután áttérhessünk a ruszin földi ese
ményekre.

A megszállók a wienerneustadti és grazi, illetve 
fürstenfeldi kerületi központjukból kapott parancs 
értelmében augusztus 23,-ára virradóra kezdték meg 
a bevonulást Magyarországba. A Rongyos Gárda a 
határmenti falvakban barátságos hangú plakátokat 
ragasztott ki, amelyeken óva intette az idegen kato
naságot attól, hogy magyar területre lépjenek. A 
megszállók azonban nem hallgattak a szépszóra és 
megkezdték a bevonulást. A wienerneustadti kerü
let embereinek kellett volna Nyugatmagyarország 
északnyugati részét megszállni, mégpedig úgyhogy 
Szárazvámnál és Kirschlagnál lépjék át a határt. A 
grázi illetve a fürstenfeldi kerületekből pedig Burgau, 
Neudau, Hartberg községeknél lépték át a határt. 
Azzal a céllal, hogy Szenttelek, Felsőőr községek 
megszállásával egyidejűleg felállítsák a németujvári 
közigazgatási területet. A reguláris csapatokat kom
munista bandák kisérték.

Augusztus 24.-én reggel a figyelmeztetés elle-
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nére egy erősebb osztag lépte át a határt, nyomá
ban egy sereg jól felfegyverzett polgár jött, ezek 
kommunisták voltak, akiket a magyar emigránsok to
boroztak.

Pinkafő lakossága még aludt, amikor a Rongyo
sok a község határán túl elhelyezkedtek az országút 
szélén és várták a megszállókat, akik mitsem sejtve 
nyomultak előre. Az élen kötelékben csendőrök me
neteltek, utánuk jöttek a felszereléssel és hivatalos 
iratokkal megrakott teherautók, a végén kommunista 
civilek rendetlen tömege.

A Rongyosok alig harmincán voltak, mig a meg
szállók mintegy százhuszan.

A rongyosok mintegy kilencven lépésnyire ma
gukhoz engedték a vörösöket s azután tüzet nyitot
tak. Megszólaltak a géppuskák, amelyeknek ideget- 
tépő kerepelésébe kézigránátok robbanása vegyült. 
A megszállók között, noha számbelileg fölényben 
voltak, leírhatatlan zavart keltett a váratlan támadás. 
A parancsnokuk azonban erélyes volt és csakhamar 
rendbehozta a felbomlott köteléket és a megfelelő 
harcalakzat felvétele után a megszállók keményen 
viszonozták a tüzelést. Talán sikerült volna vissza is 
szorítani a Rongyosokat, de a lövöldözésre felébredt 
Pinkafő fiatalsága és szedett-vedett fegyvereivel 
sietett a harcba a felkelők támogatására.

Az ütközet több óráig tartott s ezalatt a felke
lőknek két halott veszteséggel sikerült a megszálló
kat visszavetniök.

A harc végén a megszállók rendetlen futásban 
kerestek menedéket. Futás közben halottakat hagy-
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tak hátra, sebesültjeiket azonban magukkal hurcol
ták.

Az ellenség hivatalos jelentésében 6 hősi halott 
szerepel: a vörösök hat halottja. A felkelő parancs
nokság szerint azonban legalább harminc embert 
vesztettek, ezeket azonban nem hozták nyilvánosság
ra, mivel a legnagyobb része a kommunista polgári 
banda tagjai voltak.
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8 RONGYOS ÉS 200 VÖRÖS KATONA CSATÁJA.

Ami Felsőőrön történt 1921 augusztus 28.-án, 
szinte páratlanul áll a történelemben. Délután két óra 
körül a megszállók mintegy kétszázan vadonatúj felsze
relésben vonultak be a községbe. Az élen biztositó 
járőr helyett zenekar menetelt, amely pattogó ütemü 
indulót játszott. így érkeztek meg a Fő-térre, ahol 
úgyszólván az egész község lakossága várakozott. 
Sötét arccal nézték a bevonulókat, amikor valaki sut
togva adta tovább a szót:

— A magyarok is megérkeztek. Oszoljunk szét, 
mert csakhamar meleg lesz.

Úgy van, a magyarok megérkeztek, összesen 
nyolcán, vitéz Taby Árpád vezetésével, a nyolc ron
gyosnak egy géppuskája is volt. A géppuskát Héjjas 
Iván fivére, Héjjas Jenő, felvitte az egyik ház tetejé
re és a fegyvert a mitsem sejtő bevonulókra irányí
totta. A többi Rongyos pedig az ut szélén foglalt el 
tüzelő állást.
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A megszállók harsány vezényszóra szabályos 
„álljt" csináltak, majd újabb parancsszóra fegyverei
ket gúlába rakták, a zeneszerszámokat bevitték a 
vendéglőbe és szétoszoltak. Ebben a pillanatban a 
vendéglő előtt maradt felsőőriek közül valaki elkiál
totta magát.

— Itt vannak a magyarok!
Ugyanekkor a háztetőről megszólalt a Rongyo

sok géppuskája, amely leírhatatlan zűrzavart keltett. 
A megszállók fegyvert és zeneszerszámot, valamint 
két teherautót a helyszínen hagyva futottak ki a köz
ségből és meg sem álltak a határig.

Ugyanebben az időben egy francia tiszt és egy 
olasz tiszt tartózkodott a községben. A francia tiszt 
korbáccsal a kezében igyekezett visszatartani a me
nekülő megszállókat, de nem sikerült neki egyet sem 
megállítani. Az olasz tiszt azonban megvetéssel hagy
ta ott az egész menekülő társaságot, a Rongyosok 
parancsnokához lépett és bemutatkozott, majd ciga
rettakészletét szétosztotta a felkelők között.

Ehhez hasonló eset történt Gyanafalván, ahol 
Bolwer angol ezredes nevetve állapította meg, hogy 
ilyen futást még nem látott.
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EGY SZAZAD EGY ZÁSZLÓALJ ELLEN.

1921. szeptember 5.-én körülbelül egy zászlóalj 
vöröskatona vonult be Pörgölénybe, ahonnan kiin
dulva megszállták Németgyirót, Geresdorf és Lantos
falva községeket. A Rongyosok elhatározták, hogy 
kiverik őket az országból. Vitéz Taby Árpád főhad
nagy, Melegh György hadnagy, örményi Zoltán had
nagy és Werner Károly zászlós emberei a hozzájuk 
csatlakozó Budaházy százados harmincöt rongyosá
val megtámadták az osztrákokat. A Rongyosok Buda
házy embereivel együtt százhuszan voltak.

Még a bevonulás napján este elindultak Boros
tyánkőről Gyöngyösfőn át Hosszuszegre Tabyék, egy
idejűleg pedig Németgyirótnál vett fel állást a Ron
gyosok kisebb csoportja. Amikor örményi emberei
vel Hosszuszegre ért, Németgyirótnál már ropogott a 
puska, örményi embereivel megrohanja a község 
szélén fekvő ellenséges rajvonalt, kézigránát össze- 
dobás után rohamot vezényel és elfoglalja Hosszu-
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szeg községet. Azután örményi felrohan a katholikus 
templom tornyába és megkongatja a harangot jelé
ül annak, hogy a községet elfoglalta. Három csendőrt 
foglyul ejtettek.

A parancs úgy szólt, hogy előre, örményi tehát 
folytatja az embereivel az útját Kőpatak felé, ahol 
egy kerékpáros osztagon rajtaüt, foglyul ejti a vörö
söket és felveszi a feléjük özönlő nagyobb számú 
ellenséggel a harcot. Nagy baj az, hogy a Rongyo
soknak kevés a lőszerük, úgyhogy végül is kényte
lenek beszüntetni a tüzet és csak a géppuskájuk ke
repelése tartja vissza az ellenséget. A két arcvonal 
között hirtelen egy tehénpásztorleányka tűnik fel, 
aki kétségbeesetten sikoltozva szaladgál a golyózá
porban. örményi azonnal „tüzet szüntess!" parancsot 
ad a géppuskának, osztrák részről azonban tovább 
folyik az erős tüzelés, úgyhogy a kisleány végül is 
a vörösök golyóitól találva holtan rogy össze.

Félnapi harc után az összes községeket megtisz
títják a megszállóktól és bevonulnak Pörgölénybe. 
A Rongyosok vesztesége négy halott és nyolc sebe
sült. A megszállók tizennyolc embert vesztettek és 
számos sebesültet.

A pörgölényi és környékbeli falvak megtisztí
tásánál Kőszeg környékiek a Rongyos Gárda kecs
keméti emberei és a magyaróvári gazdasági Akadé
mia hallgatók Rongyos Gárdája vettek részt. Vitézül 
harcoltak itt Auer Kálmán, Málly Mihály, Szinetár End
re, Érsek Zsigmond, Haviár Lajos, Fux Endre, Vigh Ká
roly, Németh Ferenc, Kinczly Endre, Liptay Pál, Fercsák 
József, Németh Lajos, Németh Sándor, Gruben József, 
Kothenc Sándor, Csapó István, Feidler Ervin.
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II. RÉSZ.

RÁKÓCZI NYOMÁBAN.

Az 1921-es dicső harcok után a Rongyosok szét
széledtek a szélrózsa minden irányában. Egy ideig 
még itt-ott olvashatni róluk a napilapokban, mint fele
lőtlen elemekről, azután semmi. Az a hir járta, hogy a 
Rongyos Gárda nincs többé. Lába nyomát befutotta 
a hó.

Az elmúlt év szeptemberében azonban, hogy a 
Tiszán innen elterjedt annak a híre, hogy odaát a ru
szin testvérek megelégelték a rabságot és fegyvert 
fogtak a szabadságért, újból feltámadt a Rongyos Gár
da. Sárba merült kis falvak lakói esténként összegyűl
tek egy-egy Rongyos házában, vagy a tanyai korcsma 
sápadtfényü ivójában és újból felhangzott a hivó dal: 
Héjjas Iván azt üzente!

A hivó dalt csakhamar követte az ismert már-már 
feledésbe ment parancsszó:

— Azonnal bevonulni!
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Elő került a régi jelvény, zöld mezőben fehér ket
tőskereszt, a rohamkés és a nyikorgó derékszijj és 
aki csak tehette, akinek derekát még nem Toppantotta 
össze a vénség, ment...

Nem ijedtek meg a cseh maginotvonal félelmetes 
betonerődéitől és dacolva még a magyar hatóságok
kal is, szökdöstek át egyenkint és kisebb csoportok
ban a határon. Éjjel, amikor még a hold sem világított, 
hogy csatlakozzanak a hős ruszin testvérekhez.

Csodálatos a magyar lélek és csodálatos hősei 
vannak Magyarországnak. A csehek géppuskával és 
tankokkal árasztották el a határt. Megszüntették a 
posta és távírda szolgálatot, még a rádió készüléke
ket is elkobozták és mégis egy napon az erdőségben 
elbújtatott kis ruszin falvakban elterjedt a hir:

— Feltámadt a Rongyos Gárda!
Erről suttogtak a hegyszakadékokban elrejtőzött 

felkelők a pislákoló tábori tűznél. És ha az otthonma
radt ruszin asszony cseh járőrt látott elvonulni az ab
laka alatt, mosolyogva dúdolta a hivó dalt:

— Héjjas Iván azt üzente.
A ruszin földön pedig egyre többen viselték pré

mes kucsmán a zöld mezőben fehér kettőskereszt jel
vényt.
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AZONNAL BEVONULNI.

1938 szeptemberében különös mozgolódást ész
lelhettünk Kecskemét környékén. Ugyancsak Budapes
ten is, ahol Kormuth Péter, a nagybajuszu Rongyos 
kereste fel egyenkint a fővárosban élő Rongyosokat. 
Tizennyolc év nagy idő. 1921 óta a Rongyosok közül 
sokan meghaltak, megöregedtek, családot alapítottak 
és jól vagy rosszul elhelyezkedtek a polgári életben.

Kormuth Péter, bár erre nem volt szükség, mint 
utóbb kiderült, egyenkint kérdezte meg a Rongyoso
kat, hogy mit tennél, ha egy napon megkapnád az is
mert parancsot: azonnal bevonulni.

A válasz egyöntetű volt: Előre Rongyosok!
Szeptember 21.-én szét is ment az ország minden 

Rongyosához a bevonuló parancs és egymásután ala
kultak újra a kisebb-nagyobb csoportok, amelyekben 
már uj tagok is résztvettek. Volt olyan közöttük, aki
nek az apja vett részt a nyugatmagyarországi felke
lésben, qiz apa derekát már megroppantotta a vénség

35 



és maga helyett a fiát küldte az északkeleti felvidékre 
meghalni.

A gárda a régi jelző mellé új nevet kapott: 
egyik óráról a másikra lövész különítmények alakultak 
és a lövészek száma több ezerre felszaporodott.

A nyugatmagyarországi felkelés, amelyről annak
idején az egész világ sajtója beszélt, mint a leghősibb 
fegyvertényről, jelentéktelen epizód volt az északke
leten lejátszódó véres eseményekhez képest.

A nyugatmagyarországi felkelésben még a régi 
világháborús fegyverek vettek részt. A ruszin felkelés
ben azonban már tankok, nehézpuskák és újfajta go
lyószórók szerepeltek a régi fanyeles kézigránátok 
helyett pedig benzingránátokkal harcoltak a reguláris 
cseh csapatok a mindenre elszánt Rongyos Gárda el
len.

Hihetetlen teljesítményeket értek el ruszin földön 
a Rongyos Gárda tagjai. Egyes csopdrtok átvágták 
magukat az egész ruszin földön és elérték a lengyel 
határt, mégpedig úgy, hogy az utón mindenütt a leg
teljesebb mértékben tettek eleget a vezér parancsá
nak.

Hogy az olvasó megértse, a következő példával 
szolgálunk. Képzeljék el, hogy valaki Munkácsnál be
tör az ősi magyar földre és egészen Székesfehérvá
rig hatol, közben hidakat rombol, megtámadja lakta
nyáinkat, csendőreinket anélkül, hogy sikerülne őt 
elfognunk. Ez magyar szemmel, magyar viszonylatban 
elképzelhetetlen.

Az utóbbi három-négy esztendőben az úgyneve
zett szélsőjobboldal vezetői sok dolgot adtak a ma
gyar hatóságoknak. Az újságok napirenden tartották
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a jobboldaliak mozgalmát, akik közül nem egy név 
heteken keresztül foglalkoztatta a sajtót. így ki nem 
ismeri például Kémeri Nagy Imrét, akiről még vezér
cikkeket is írtak. Többször találkoztunk Dénesfai Di- 
nich Győző és Gyulay Molnár Ferenc nevével is a ma
gyar sajtóban. Ezen a helyen nem vagyunk hivatottak 
ezekről az elmúlt dolgokról beszélni, azt annakidején 
a magyar közvélemény pro és contra letárgyalta.

Annyi bizonyos, hogy ezek a magyarok dicsősé
get szereztek Ruszinszkóban a magyar névnek.
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„BANDA HÉJJASOVA."

Ilyen címen kürtölte világgá a cseh rádió a Ron
gyos Gárda nevét. Banda Héjjasova magyarul annyit 
tesz, hogy Héjjas banda. A cseh rádió a legválogatot- 
tabb hazugságokat kürtölte világgá a Rongyos Gárdá
ról és a hamis híresztelések annyira mentek, hogy 
még neveket is közöltek a pozsonyi rádió utján a nyil
vánossággal: állítólag elfogott és kivégzett szabad
csapatosok neveit. Mindenesetre sikerült azonban 
megállapítani, hogy az ily módon közölt nevek tulaj
donosai idehaza a legjobb egészségnek örvendenek 
és nyugodtan űzik békés foglalkozásukat.

Október 2-án történt az első nagyobb összecsa
pás a Rongyos Gárda és a cseh katonaság között. A- 
lig harminctagu csoportnak sikerült átjutni a magyar- 
cseh határon és Munkács felé meneteltek. Útközben 
ehhez a csoporthoz többen csatlakoztak. Jórészt er
dőkben bujkáló, csehszlovák hadseregből ruszin és 
magyar katonák, valamint több ruszin favágó, utóbbi-
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nak fegyverzete mindössze egy élesre fent fejszéből 
állt.

A felkelők menetelés közben több járőrt lefegy
vereztek, majd a Radvánczy erdőben rejtőztek el, 
hogy adott pillanatban onnan kitörve megtámadják a 
csehek valamelyik osztagát.

A csehek erről tudomást szereztek és értesítet
ték a munkácsi katonai parancsnokságot Svátek tábor
nok a kárpátaljai kormányzóság cseh haderejének fő
parancsnoka parancsot adott a hajszára.

Október 3-ára virradó éjszaka gépesített katonai 
osztagok indultak Radvánczra, mire azonban a Mun
kácsról küldött nagyszámú katonaság a helyszínre ért, 
már fegyverropogástól volt hangos a Radvánczi erdő. 
Ugyanis a Rongyosok megtámadtak egy arra menetelő 
cseh zászlóaljat.

Addig a felkelők voltak fölényben, a csehektől 
zsákmányolt golyószórókból gyilkos tűzzel árasztották 
el az országutat és a harcnak mindkét oldalról sokan 
áldozatul estek. A csehek a világháborús recept sze
rint már-már menekülésre gondoltak, egyenkint szök- 
deltek visszafelé a sürü golyózáporban, de a harcba 
most már beleavatkozott a segédcsapat is és a fel
kelők végül is menekülni voltak kénytelenek. A cse
heknek sikerült egyet elfogniuk közülük: Torkucsek 
Géza iványi lakost. Holttestét a magyar sorkatonaság 
találta meg bevonuláskor. Mezítelenre levetkőztetve 
lógott egy fán holtan. A nyakában egy cédulán a kö
vetkező felírás állt:

„Ide akartál jutni, te magyar kutya, most itt vagy." 
Ezekben a napokban sikerül átjutni a határon Ké- 

meri Nagy Imrének harminc emberével. Három napi
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bolyongás után, amely idő alatt többször harcban áll
tak a csehekkel, elérték a borsovai hidat és a leve
gőbe röpítették. Kémeri Nagy Imre a sikeres fegy
verlés után folytatta útját Lengyelország felé és egyet
len egy ember veszteség nélkül sikerült elérnie a len
gyel határt.
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A KASSAKÜRTHY FIVÉREK KÜLDETÉSE.

Vitéz Kassakürthy Pál és Kassakürthy Károly még 
1921-ben résztvettek a Rongyos Gárda harcában. Mint 
rutén földi lakosok természetes kötelességüknek tar
tották, hogy a magyar ügyért harcoljanak. Gecse köz
ségben egy tizenöt főből álló felkelő csapatot alakí
tottak és elhatározták, hogy Nagymuzsaly, Bereg
szász, Dunkowicha, Szolyva vonalon Lengyelországba 
mennek és ezen az utón fellármázzák és ellenállásra 
tüzelik ruszin testvéreinket és ahol lehet, ártanak a 
cseh megszállóknak.

Október 6-án indultak el Gecséről és több órás 
fárasztó menetben sikerült elérniök Borsova községet. 
A községben, miután jól feltüzelték a lakosságot a 
csehek ellen, ami elég könnyen ment, lévén a lakos
ság gyűlölettel eltelve a prágai zsoldosok iránt, élel
miszert szereztek, majd többszáz röpirat hátrahagyá
sa után folytatták útjukat a megjelölt irányban.

Egész éjszakai menetelés után Kassakürthyék 
Beregujfalu közelébe értek. Hajnal volt és igen fon-
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fosnak találták, hogy tudomást szerezzenek arról, tar- 
tózkodik-e cseh katonaság a községben.

—Ki vállalkozik gyerekek a község felkutatására? 
Reviczky Rongyos tizedes jelentkezett elsőnek.
A hős Rongyos tizedes a parancs szerint bement 

a faluba, de szerencsétlenségére a fő utcán egy meg
erősített csendőrosztaggal találkozott. Olyan hirtelen 
jöttek, hogy majdnem beléjük ütközött. Azonnal vissza
fordult és mint aki oda való lakos, nyugodtan sétált 
visszafelé. A cseh csendőrök azonban gyanút fogtak 
és megállásra szólították fel. Reviczky nem válaszolt, 
hanem meggyorsította a lépteit, mire a csendőrök u- 
tána lőttek. A golyó nem talált, Reviczky azonban visz- 
szafordult és pisztolyával egy sorozatot adott le a ese
tiekre. Többen azonnal meghaltak, mig az életben ma
radottak eszeveszetten rohantak segítségért, amely 
rövid idő múlva meg is érkezett. Mintha a földből nőt
tek volna ki, a cseh katonai autók tömege jelent meg 
és golyózáporral árasztották el az utakat és az egész 
terepet.

Kassakürthyék mivel a parancsuk úgy szólt, hogy 
az útnak e szakaszán a harcot kerüljék el, fájó szívvel 
folytatták útjukat, kénytelenek voltak a hős Rongyos 
tizedest sorsára hagyni.

Reviczky azonban, akit noha egy cseh goyó sú
lyosan megsebesített, kitört a cseh gyűrűből és egér- 
utat vett. A csehek egész nap és egész éjjel keresték 
egy zászlóaljat menesztettek egyetlen Rongyos fel
kutatására. Nem sikerült ráakadniok.
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A DUNKOWICZAI HÍD FELROBBANTÁSA.

Az idősebb Kassakürthy kiadta a parancsot:
—Rongyosok előre! És a kis csoport folytatta út

ját. Október 9-én értek Dunkowicháraz ahol az országút 
kereszteződésénél felkoncolták a cseh őrséget és fel
robbantották a hidat. Majd a jól sikerült vállalkozás u- 
tán végig száguldanak a községen, noha az tele volt 
cseh katonasággal. Az utjukba kerülő cseheket rövi
den, Rongyos módon elintézik a Fő-utcán, közben még 
arra is van idejük, hogy a röpiratok ezreit szórják 
szét s amilyen gyorsan jöttek, mint a fergeteg, to
vább száguldanak. Erőltetett menetben folytatták az 
útjukat Szolyváig, útközben a cseh katonasággal meg
tűzdelt községekben harcba keveredtek a megszál
lókkal. Egy esetben Kassakürthy Károly és Géró József 
fegyver nélkül, csupán kézigránáttal a zsebben be
mentek az egyik községbe élelmiszert vásárolni és 
mintha odavaló lakosok lennének, szóba elegyedtek 
az őket lázasan kutató csehek egyik parancsnokával.

Szolyván megsemmisitették a cseh csendőrséget 
és felgyújtották a katonai raktárakat.

Ez a kis csoport maga megérdemelne külön egy 
cikksorozatot. Mint említettük, mindössze tizenheten 
voltak. Van e még egy nemzetnek ilyen katonája!
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A RONGYOSOK BEREGSZÁSZON.

A Rongyos Gárda, mint már az előbbiekből is lát
hattuk, nemcsak fegyverrel harcolt. Bizonyítja ezt pél
dául az alábbi eset is. Október 10-ike táján Gyulay 
Molnár emberei közül hárman egy magánautón Bereg
szászra érkeztek, amely tele volt cseh katonasággal, 
mivel ebben a városban Svátek tábornok nagyobb- 
számu csapat összevonására adott parancsot. Sőt, a- 
mikor a három Rongyos Beregszászra érkezett, a vá
ros másik végén épen egy nagyobb cseh menetosz
lop, amelyben nagyon sok volt a ruszin és magyar 
származású katona, közeledett a város felé. A há
rom rongyos kiszállt az autóból, polgári ruhában vol
tak, rövid prémes bekecsben, az ismert meleg kucs
mában. Ez alkálommal azonban a kettőskereszt jel
vényt levették a kabátról és zsebrevágták a tojás
gránátok mellé. A gépkocsi ajtaját gondosan lezár
ták, mivel a hátsó ülésen egy félelmetes golyószó
ró volt elhelyezve a hozzávaló töltényekkel együtt,
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nem szólva az ülés alatt elraktározott pisztolyokról 
és kézigránátokról.

Bementek a vendéglőbe, ahol egyetlen egy 
asztal sem állt üresen, mindegyik körül cseh katonák 
és csendőrök ültek és ittak.

Nem volt tanácsos már visszafordulni, a legna
gyobb nyugalommal és a legtermészetesebb arc
kifejezéssel leültek az egyik asztalhoz, amely előtt 
két csendőr és egy cseh finánc ült.

A beszélgetés kikerülhetetlen volt. Szóbaele- 
gyedtek a csehekkel és később a legnagyobb egyet
értésben kocintgattak. Egyszerre a város végéről fur
csa zajongás hallatszott. Egy ismerős nóta hallatszott 
azután mind erősebben. A három Rongyos csodálkoz
va felfigyelt. A városba bevonuló katonák énekelték 
a „Harminckettes baka vagyok én" ismert katona 
nótát.

A csehek erre természetesen mérgesen ütöget- 
ték az asztalt, de nem keltek fel a boros pohártól. 
Eltelt körülbelül félóra, amikor az újonnan érkező ka
tonákból egynéhányan bejöttek a vendéglőbe, majd 
később egyre többen szállingóztak a vendéglőbe, 
úgyhogy a végén a vendéglőben több ruszin és ma
gyar származású katona volt, mint cseh. Csatlakozott 
hozzájuk a magyarérzelmü lakosság egy része is.

A három rongyos az újonnan érkezett katonák 
számára több üveg bort rendelt és egyikük a kellő 
pillanatban odakiáltott a cseh mundérba kényszeri- 
tett magyar és ruszin katonáknak:

— Fiuk, hogy is van az a Harminckettes nóta?
A katonák nem kérették magukat, hanem rázen

dítettek a magyar nótára és nem akarták abbahagy-
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ni. Cseh járőr jött be és azt követelte, hogy a kato
nák hagyják el azonnal a vendéglőt, a három Rongyos 
azonban ellenállásra tüzelte őket és együttesen ki
verték a cseh járőröket a vendéglőből.

Svatek tábornok egy század megbizható cseh 
katonát küldött a megfékezésükre. Sikerült is nagy- 
nehezen a laktanyába bekisérniök őket, de erélyes 
eszközökkel az általános közhangulat miatt nem lép
hetett fel ellenük és csupán azt a parancsot adta ki, 
hogy attól a naptól kezdve a magyar és ruszin nem
zetiségű cseh katonák csak oldalfegyver nélkül tá
vozhatnak ki a laktanyából.
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ILLAVA, A RÉMSÉGEK VÁRA.

Október 9-én Tarpánál Maczák János, Gérecz 
László és Prém József vezetésével nyolcvanhat min
denre elszánt Rongyos csúszott át a cseh határon. 
Erőltetett menetben értek Nagymuzsaly községbe, 
ahol pihenő nélkül megtámadták a cseh őrséget és 
foglyul ejtettek egy cseh főhadnagyot és egy őrmes
tert. Itt találkoztak Gyulai Molnár Ferenc emberei
vel. Gyulai Molnár Ferenc, akit a Rongyosok Kácsa 
néven becéznek, felrobbantotta a vasúti állomást, 
hogy ne üldözhessék őket. Majd együtt folytatták út
jukat Munkács felé.

Amikor Munkács alá értek, három embert be- 
küldtek a városba. A felderitők riasztó hírekkel jöttek 
vissza. A városban olyan nagyszámú katonaság tar
tózkodik, hogy lehetetlen nagyobb egységben bejut
ni és egyenként is erős igazolásnak vannak kitéve. 
Úgy határoztak tehát, hogy elrejtőzködnek a munkácsi

51 



nagy erdőben és megvárják a kellő alkalmat, míg 
megtámadhatják a cseheket.

A munkácsi nagy erdőben ekkor már több felke
lő tartózkodott. Újabb kedvezőtlen jelentéseket kap
tak, Így tanácsosnak vélték, hogy tovább menjenek. 
Annak ellenére, hogy a Rongyos Gárda tagjai kime
rültek a több napon át való meneteléstől és a nem 
alvástól, tovább meneteltek Derczenbe. Az volt a ter
vük, hogy két napig itt táboroznak az erdőben, hogy 
elcsigázott embereik kipihenjék a fáradalmakat és 
aztán folytatják akciójukat. Mindössze egy éjszakát 
töltöttek az erdőben. Valaki elárulta őket a csehek
nek és másnap hajnalban kiállított őrszemek jelen
tették, hogy a derczeni erdőt nagyszámú cseh katona
ság vette körül.

Nem volt mást mit tenni, feli kellett venni a har
cot. Gyulai Molnár maga köré gyűjtötte az embere
ket és kijelentette:

— Fiuk, nincs más hátra, mint kitörni az ellenség 
vonalán, vagy meghalni!

Alighogy az erdő szélén elterülő tisztáson fel
vették a harcalakzatot a Rongyosok, megszólaltak a 
cseh gyalogság géppuskái. A Rongyosok halálraszán- 
tan nyomultak azonban előre a gyilkos tűzben.

Két óra tüzelés után a Rongyosok egyre köze
lebb jutottak a cseh gyalogság tűzállásaihoz, amelye
ket már kezdtek el-elhagyogatni a csehek, noha kitű
nő kilövésük volt a sima terepen előrenyomuló Ron
gyosokra. Ekkor a cseh parancsnok tankokat kért se
gítségül. Ezek azután eldöntötték a harcot.

Három tüzet okádó tank nyomult egyre közelebb 
a szántáson a Rongyosok vonala felé. A Rongyosok
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még mindig nem adták fel a harcot. Mintegy tizen 
futólépésben elrohantak a tankok mellett és sikerült 
keresztültörniök magukat a cseh gyűrűn. Ezeknek 
azonban nem lett jó végük. Csupán Lyutkáig juthattak 
el, itt mind a tizet felkoncolták az ungvári cseh csa
patok. Egyedül Gyulai Molnár Ferenc csoportja érte 
el a lengyel határt. A többiek izgalmas üldözés után 
a csehek kezére kerültek. A csetnikek Beregszászra 
és Ungvárra szállították a foglyokat, majd később 
mindnyájukat a hírhedt illavai fegyházba.

Maczák János, akinek csapatában több bosnyák 
is harcolt, három órás tűzharccal állt ellen a cseh 
gyalogságnak, de végül is a túlerő győzött és miután 
már hat emberét elvesztette, eszméletlenül, véresen 
a csehek kezébe került.

Az elfogott Rongyosokat Beregszász, Ungvár, 
majd Illává kínzó kamráiba szállították és előzetes 
megpuhitás végett átadták az ukrán terroristáknak.

Ezek mielőtt felvették volna az elfogott Rongyo
sok személyi adatait, a védekezni nem tudó, össze
vissza kötözött magyar fiukat félholtra verték.

Amikor néhány nap múlva a megkínzott Rongyo
sok ugy-ahogy magukhoz tértek, megkezdték kihall
gatásukat. Elsőnek Maczák Jánost hallgatták ki.

— Hogy hívják? — kérdezték tőle — hol szüle
tett, hány éves?...

Maczák megnevezte magát.
— Úgy, Maczák János — ismételte vontatottan 

az egyik ukrán pribék. — Akkor ön szlovák szárma
zású. A neve szlovák hangzású és Békéscsabára 
való. Már pedig köztudomású, hogy ottan szlovákok 
élnek.
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Hirtelen rákiáltott:
— Ugy-e maga szlovák?!
Maczák alig állt a lábán az elszenvedett ütlege

lésektől, de azért keményen válaszolt:
— Nem vagyok szlovák!
— Hát? — hangzott az újabb kérdés gúnyosan, 

fenyegetően.
— Magyar vagyok! — jelentette ki bátran 

Maczák.
— Akkor nesze, ez a tiéd — kiáltott rá az egyik 

pribék és a puska tusával Maczák szájára vágott.
Ez volt a jel a további kínzásokra. Legelőször is 

a bátor Rongyost odakötötték a székhez.
— Nos, magyar vagy-e vagy szlovák? — kérdez

ték újból.
Maczák egy Rongyoshoz illően válaszolt.
— Magyar!
Mire újból össze-vissza verték. Amikor elájult, 

fellocsolták és újból kezdték a kínvallatást.
Az egyik pribék a szobában álló szekrényhez lé

pett és egy fényes csipőfogót vett elő. Odalépett a 
megkötözött Maczákhoz, mig egy másik ukrán terro
rista a hős Rongyos elé térdelt és kezdte kitűzni a 
cipőjét.

— Még van időd, nyomorult bandita — mondot
ták neki — gondold meg, mit válaszolsz. Mi vagy, 
magyar, vagy szlovák?

A megkínzott Maczákból elszállt már minden erő, 
elhaló hangon válaszolt:

— Magyar.
Erre gyorsan lehúzták lábáról a cipőt és a haris

nyát és a harapófogóval leszakították hüvelykujjáról
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a körmét, azután az ájult embert bedobták a sötét 
kamrába és ott hagyták heverni 2 napig, orvosi se
gítség nélkül étien, szomjan.

Azután Rissa Mihály Rongyost vezették elő. 
Gúzsba kötötték.

— Mondd el a magyar Himnuszt és a Hiszek
egyet — rivalltak rá —

Rissa Mihály bátran eleget tett a felszólításnak. 
A pribékek pedig minden egyes szónál külön verték. 
A szerencsétlen hős Rongyos arca és szája egészen 
feldagadt az ütésektől, tagjaiban addig még soha
sem érzett fájdalom sajgott, de csodálatos lelkierő
vel végigmondotta mind a két magyar imádságot. 
Még volt annyi ereje, hogy az utolsó mondatot han
gosan kiáltotta:

— „Hiszek Magyarország feltámadásában!" —
Azután elájult.
Maczák egyik emberét , a bosnyák származású 

Rezulovits Mehmedet gummibotokkal verték félholtra.
Sághy Józsefet, Princzer Gyulát és társait talpuk

tól a fejükig többszörösen végigverték és úgy dob
ták félholt társaik közé. Mintegy kétszázukat egyet
len egy szobába zsúfolták, úgyhogy egyikük sem tu
dott lefeküdni a csupasz padlóra.

Tizenhárom napig tartottak a verések és a kín
zások. Ez idő alatt csak elvétve kaptak a foglyok ke
nyeret és egy csajka vizet.

A csehek odáig mentek brutalitásukban, hogy 
még a sebesülteket is megverték. Lyutkánál az egyik 
sebesültet Maczák János szemeláttára verték agyon.
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REPÜLŐGÉPEK BOMBÁZZÁK A RONGYOSOKAT.

A csehek úgyszólván tehetetlenek voltak a Ron
gyosok ellen. Hiába hirdettek ostromállapotot egész 
Ruszinszkó területére, a válasz az volt, hogy a Ron
gyosok még az eddiginél is vakmerőbben harcoltak.

A Tiszaborkut-Bélyi vasútvonalon a Rongyosok 
több helyen felszedték a síneket és levegőbe röpí
tették az Ung folyó hidját.

Révhely és Sóslak közelében is megrongálták 
a vasúti vonalat. Az üldözésükre kiküldött csendőrök 
és katonák közül egy csendőrt és két cseh katonát 
megöltek.

A Rongyosok azután megrohanták Kispatak köz
séget, ahol nagyobb számú cseh katonaság állomá
sozott. A lakosság nagy örömmel csatlakozott a Ron
gyosokhoz és együttes erővel kiverték a cseheket 
a faluból.

Megtorlásul még aznap 2 cseh repülőgép jelent 
meg a falu felett és 2 bombát ejtett le, majd a repü-
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lök egész alacsonyra szállva, géppuska tűzzel árasz
tották el a terepet.

Ungvár külvárosában egy kisebb felkelő csoport 
megtámadott egy menetelő osztagot és nagy vesz
teséget okozott a cseheknek, akik páni félelmükben 
ágyuzni kezdtek, de akkorra már egy Rongyos nem 
volt látható a környéken.
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TÍZ RONGYOS MEGTÁMADJA A HUSZTI LAKTANYÁT.

A névtelen Rongyos meséli, 1938 november 21- 
én Huszt már tele volt ukrán Szics gárdistákkal. Nyi
korgó szekereken és teherautókon vonultak be a 
ruszin „fővárosba" és csakhamar ellepték Huszt ha
vas utcáit. A fehér kormányzói palotában és a városi 
nagyvendéglőben ütötték fel főhadiszállásukat.

Hangos fegyvercsörtetéssel jártak fel s alá az 
utcákon és a polgárok közül sokat igazoltattak és 
bántalmaztak. Hetykén viselkedtek a cseh csendő
rökkel és a katonákkal is. Az utóbbiak parancsot kap
tak, hogy nem hagyhatják el a laktanyát. A cseh pa
rancsnok ugyanis attól félt, hogy a csehek és az uk
ránok között nyílt összeütközésre kerülhet a sor.

Ilyen körülmények között a lakosság alig mert 
mutatkozni az utcákon. Ezt a képet mutatta a város, 
amikor mi tizen Rongyosok Huszt széléhez érkeztünk.

Egyikünk még nappal bement a városba, hogy 
körülnézzen és megjegyezze magának a középüle-
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teket. Ezek között elsősorban a katonai laktanyát, 
hogy éjszaka biztosan vezethessen minket.

Még mielőtt besötétedett volna, felderitőnk visz 
szatért búvóhelyünkre és jelentette, hogy szabad az 
ut a városba. Vigyáznunk kell azonban, mert statá
rium van és este 7 óra után senki sem közlekedhetik 
az utcán a cseh katonai parancsnokság engedélye 
nélkül. Már pedig mi Rongyosok ilyennel nem ren
delkeztünk.

Amikor egészen besötétedett, felkerekedtünk 
és uj állást foglaltunk el az országút mentén elhúzó
dó árokban, ott, ahol a városka első házai állnak, az 
u. n. külvárosban. Itt rostokoltunk éjfélig.

Alig váltottunk egymással néhány halk szót az 
idegtépő várakozásban. Időnként egyik másik Ron
gyos türelmetlen mozdulattal nyúlt a bal csuklóm után 
megnézni az időt, mert csak egyedül nekem volt vi
lágitó számlap az órámon: — Mikor jön már az éjfél!

Varga Laci, az örökké jókedvű, temperamentu
mos jó kománk fészkelődni kezdett, majd halkan el- 
dudorászta a Rongyosok egyik legkedveltebb nótá
ját:

„Vihar a levelet ide-oda fújja,
A szegény Rongyosnak szomorú a sorsa, 
Ma még piros élet, holnap sötét álom, 
Ne sajnáld a csókot tőlem aranyos virágom."

Menyasszonya volt neki odahaza Budapesten. 
Még ma is sajnálom, amiért oldalba böktem, hogy 
hallgasson el, szegény ...

Pontban éjfélkor felhangzott a vezényszó: 
— Előre!
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Egy csapásra megindult elgémberedett tagjaik
ban a vérkeringés és a házereszek alatt meglapulva, 
a halál angyalaként suhantunk át a városon. Egyene
sen a laktanya háta mögé.

Ezután gyorsan követték egymást az események. 
Ot közülünk a főbejárat elé került és kézigránát össz- 
dobással megsemmisítette az őrséget.

A robbanásokra futólépéssel közeledett a ké
szültség és üldözőbe vette az 5 Rongyost. Erre mi a 
hátramaradott öt ember úgy kerültük meg a lakta
nyát, hogy a készültséget hátba kaphattuk. Sortüzünk- 
re több cseh esett el a hóban és a készültség meg
torpant. Egy újabb sortüz a laktanyára, ahonnan az 
álmukból felriasztott cseh bakák lábdübörgése hal
latszott vésztjóslóan. Azután mivel megtettük a köte
lességünket, kellő pánikot keltettünk, tovább vonul
tunk. De szegény Varga Laci nélkül. A csehek fogsá
gába került és a helyszínen agyonlőtték.

„... Ma még piros élet, holnap sötét álom..
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A RONGYOSOK FELROBBANTANAK EGY CSEH KATO
NAVONATOT.

Ennek a fegyverténynek elbeszélését bizzuk rá 
Michel Vilcsek, azaz bocsánat, most már Vilcsek Mi
hály ruszin Rongyosra, aki egyúttal azt is elmondja 
az alábbiakban, hogy miként vált egyik percről a 
másikra cseh katonából Rongyos gárdistává.

— Nem emlékszem a napra, mert hiszen nem is 
értünk rá akkoriban az ilyen csekélységekkel törődni 
— mondotta a bátor ruszin testvérünk — egész na
pokat töltöttünk otthon, bezárkózva a takásban, mert 
még az utcára sem mertünk kimenni. Cseh csendőrök 
és katonák jártak az ablakunk alatt és egész nap 
szólt a puska a faluban. Éjszaka pedig a hegyekből 
géppuska kattogása hallatszott.

Azon a bizonyos napon, korán hajnalban egy 
cseh csendőr kopogtatott be hozzánk. Viszonylago
san barátságos volt.
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— öltözzön azonnal. — mondotta — behívót ka
pott — és kezembe adta a sürgönyt, amelyben az 
állt, hogy azonnal vonuljak be az ezredemhez.

Engedelmeskedtem és amikor utrakészen kilép
tem a csendőr kíséretében a házból, láttam, hogy az 
utcán sok más falubeli, katonaviselt fiuk sorakoznak 
az ut mentén, őket is behívták. Gyalog mentünk a 
legközelebbi vasútállomásra, mivel a mi községünk 
mellett nem vezet vasúti sin. Ott már készen várt ránk 
egy befütött mozdonyu hosszú szerelvény, amelyben 
már voltak katonák.

Felpakoltunk az egyik kocsira és a vonat csak
hamar megindult velünk. Több állomásnál megáll
tunk, mindegyiknél behívott magyar, szlovák, ruszin 
fiuk szálltak fel, úgyhogy vonatunk csakhamar meg
telt.

A cseh tisztek nótázásra biztattak bennünket, de 
ez sehogysem akart menni. Kedvetlen volt az egész 
társaság. Valahogy olyan rossz előérzetféle vett erőt 
mindnyájunkon. Egyszerre csak, amikor vonatunk Bo
rod állomáshoz ért, lövések hallatszottak és a vonat 
olyan hirtelen állt meg, hogy mindnyájan egymásra 
dőltünk.

Az egyik cseh tiszt nagyot káromkodott:
— Mi a csudának állunk itt meg, ezen a rongyos 

állomáson, amikor már az a parancs, hogy a helyőr
ségig ne álljunk meg többé?

Kívülről azonnal megjött a magyarázat. Vezény
szó hallatszott, kemény vezényszó, amilyenhez nem 
igen voltunk a cseh hadseregben hozzászokva, ma
gyar, ruszin és szlovák nyelven:

— Mindenki azonnal szálljon ki a kocsiból!

64



Eleget tettünk a parancsnak. Legnagyobb meg
lepetésünkre a sínpár mellett állig felfegyverzett 
Rongyosok álltak őrséget. Fegyvereiket ránk emel
ték. Sapkáikon kettős fehérkereszt és halálfej jel
vény fénylett.

— Aki ellentáll, azt agyonlőjjük! — mondották.
Dehogy is akartunk mi ellentállni. Eszünk ágában 

sem volt ilyesmi. Még a cseh tiszteknek sem, akik 
különben úgy remegtek, mint szélben a nyárfalevél.

Látjuk ám aztán, hogy a vasútállomás főnöke be
ugrik az állomásra, hogy segítségért táviratozzon. 
Nem sikerült neki, mert a felkelők parancsnoka e- 
gyetlen lövéssel agyonlőtte. Majd hozzák fordult.

— Fiuk, — mondottá, — ez a föld nem a csehe
ké, tehát nekik nincs joguk senkit sem katonának vin
ni. Menjen mindenki szépen haza, vissza a falujába, 
csak a tisztek maradjanak velünk túszként. — Azután 
elkiáltotta magát: — Éljen a szabad Ruszinföld, éljen 
Magyarország!

Mindenki nagyon örült és boldogan hagyta el 
a vasútállomást, többen azonban — közöttük én is — 
engedélyt kértünk a Rongyosok parancsnokától, 
hogy velük mehessünk.

— Szívesen látunk benneteket, testvérek — 
mondotta és mindnyájunkkal kezetszoritott.

így lettem én is felkelő.
A Rongyosok azután még felrobbantották a ka

tonai szerelvény mozdonyát, majd a jól végzett mun
ka után eltűntek az erdőségben.
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A MUNKÁCSI csata.

Héjjas Iván a Rongyosok legendás vezére még 
az 1958-as év végén elbúcsúzott a Rongyosoktól. 
Még akkor nem tudtuk, hogy az 1939-es év januárja 
még újabb áldozatokat követel a Rongyosok közül.

1939 január 6-án a római katholikus naptár sze
rint: Vizkereszt, a görögkeleti naptár szerint: kará
csony napján éjfél után 3 óra 40 perckor a csehek 
támadást indítottak Munkács ellen. Ez időben Munká
cson 8 Rongyos tartózkodott. Ezek közül Koncz Jó
zsef, kecskeméti születésű tartalékos főhadnagy, E- 
csedy Csapó József főhadnagy, Rozs József tartalé
kos zászlós, Szarka István karpaszományos őrmester, 
Kiss Ernő főhadnagy, ma már a tejutat járják.

De hadd mondjuk el az eseményeket úgy, ahogy 
valóban történt.

• 1939. január 7-ére virradó éjszaka élénk puska
ropogásra, majd géppuska kerepelésre ébredt Mun
kács város lakossága. Az alig néhány percnyire fekvő
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határon tuli őrháznál a cseh reguláris katonák és uk
rán terroristák megtámadták a magyar határőrséget. 
A Munkácson tartózkodó 8 Rongyos álmából felébred
ve azonnal a veszélyeztetett határőrség segítségére 
rohant, legtöbbje úgy, ahogy volt, hálóruhában, hiá
nyos ruházatára kapva a meleg bekecset, fegyvert 
és lőszert véve magához, rohant a harc színhelyére... 
Koncz József főhadnagy pizsamájára csak épp a 
csizmát húzta fel és a prémes köpenyét és úgy állt 
az élre.

Amikor a Rongyosok a helyszínre értek, a Mun
kács előtti kis Oroszvég község határához, már javá
ban folyt a tűzharc. Az alig néhány főből álló magyar 
határőrség a havas árokban fekve védekezett szívó
san a cseh-ukrán csapatok ellen. A csehek még az 
elmúlt éjjel megszálltak egy fatelepet, alig néhány 
méternyire az őrségtől és onnan pásztázták végig 
a terepet, géppuska és golyószórótűzzel. A fatelep 
mögött pedig egy egész század cseh katona húzó
dott és tűzzel támogatta a géppuskát. Ezenkívül min
den pillanatban harcba vehető 1 zászlóaljnyi tartalék 
állt a csehek rendelkezésére, 3 páncélos gépkocsival 
a Munkáccsal szemben fekvő görögkeleti kolostor 
aljában.

Fél négy után néhány perccel indult meg a cse
hek részéről a támadás, először a fentebb említett 
század támadt a géppuska fedezete alatt, majd, ami
kor ezeknek tárpadása a 4 magyar határőr és 8 Ron
gyos védekezésén meghiúsult, a kolostorból adott 
jelre megindult 3 páncélos cseh gépkocsi gyilkos 
tüzet okádva magából a hősiesen védekező marok
nyi magyar csoport felé.
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A négy magyar határőr közül kettő berohant 
Munkácsra, hogy riadóztassa meg a magyar helyőr
séget, kettő pedig hősi halált halt.

Most már csak 8 Rongyos állt a nagyszámú cseh 
katonasággal és a 3 cseh tankkal szemben. Kézi grá
náttal és karabéllyal felszerelve.

Ecsedy Csapó József tartalékos főhadnagy ve
szi át a parancsnokságot a 8 Rongyos felett és ha- 
láltmegvető bátorsággal rohan át a hídon az ellenség 
felé.

Az utón jobbra a benzinkút mögött egy cseh go
lyószóró van elrejtve, amely azonnal tűz alá veszi 
a Rongyosokat, de a 8 Rongyos úgyszólván pillana
tok alatt agyonlövi a golyószórót kezelő 2 cseh ka
tonát és azonkívül 2 foglyot is ejt.

Ez idő alatt azonban veszedelmesen közeleg fe
léjük az országúton a 3 tüzelő cseh tank. Rozs József 
tartalékos zászlós eléjük rohan, majd hirtelen az 
árokba veti magát és ott várja meg, amíg egészen 
közelébe ér az első páncélos gépkocsi. Ebben a 
pillanatban Rozs zászlós haláltmegvető bátorsággal 
ugrik fel az árok szélére és a lőréseken át beletüzel 
a cseh tank legénysége közé.

A tank szemmelláthatólag „megbénul". Rozs 
zászlós ezt látva, ráugrik a tankra és a lőrésen át 
közvetlen közelről rálő a tank vezetőjére, úgy hogy 
a tank az árokba fordul és a cseh legénység eszét 
vesztve ugrál ki belőle az útra. A hős Rongyos kettőt 
agyonlő közülük. A tankban maradt egyik cseh azon
ban ráirányítja a tank páncéltornyát és ebből alig 1 
méterre géppuskával Rozs zászlós arcába lő. így 
halt hősi halált Rozs József zászlós.
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Ecsedy Csapóék a tankhoz rohannak, de Rozs József 
lelke már a hadak utján jár, előtte pedig azok, akik 
most a másvilágon az ő szolgái, a magyar őshit sze
rint. Hirtelen géppuskatüzet kapnak minden oldalról, 
azonnal fedezik magukat és megállapítják, hogy an
nak a cseh géppuskának van a legveszedelmesebb 
belövése, amely a fatelepen van elrejtve.

Már is hangzik a parancs Ecsedy Szabó József 
főhadnagy szájából:

— Szökelés egyenként a hídon át, a fatelepből 
tüzelő géppuska elfoglalására.
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ECSEDY CSAPÓ JÓZSEF HŐSI HALÁLA.

Egyenkénti székeléssel sikerült a fatelepet 
megközelíteni. De a géppuska olyan vadul tüzelt, 
hogy még a legbátrabb ember is Istenkisértésnek 
tartja tovább menni, minden fedezés nélkül. A fate
lep ablakából kilátszik a tüzet okádó géppuska csö
ve. A padlás ajtaja nyitva és a bejárója sötéten, 
vésztjóslóan ásit a Rongyosokra.

A hős Csapó főhadnagy ezt kihívásnak veszi.
— Én végzek ezzel a pimasz géppuskával — 

hörgi dühösen.
— Ne kisértsd az Istent! — szól rá a többi Ron

gyos. De a bátor Rongyos főhadnagy nem hagyja 
magát lebeszélni, megfeszített acélinakkal ugrik fel 
és egyetlen kézigránátjával dobásra készen, de ab
ban a pillanatban egy egész sorozat lövés találja 
mellen és holtan rogy össze.

Koncz József főhadnagy a hősi halált halt Csapó 
helyettese, kikapja halott bajtársa kezéből a kézi-
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gránátot és most ő ugrik dobásra. Az ellenséges go
lyó őt is eltalálja és ugyancsak holtan esik össze 
hősi halált halt bajtársa teteme mellé.

Szarka István karpaszományos őrmester a soros 
a parancsnoklásban. ö sem akar kisebb lennni két 
halott bajtársánál. A kézi gránát után nyúl, de mie
lőtt a kezébe venné, egy cseh golyó öt is eltalálja 
és követi bajtársait a halálba.

A soros most már a parancsnoklásban Hollósi 
őrmester. Most már ő kapja fel a kézigránátot, ö 
már óvatosabb. Embereinek a következő parancsot 
adja:

— Igen élénken tüzelni!
A Rongyosok kettőzött erővel tüzelnek, a pus

kák csöve már izzik a forróságtól, miközben folyton 
figyelve kúsznak előre a padlás ajtaja alá. Amikor a 
a padláshoz érnek, Hollósi egy villámgyors lendület
tel bedobja a kézigránátot és a 3 elesett Rongyos 
bajtárs halálát megbosszulta.

Közben megérkeznek a magyar katonák és tel
jesen visszaverik a cseheket és a páncélkocsikat, az 
utóbbiak közül azt, amelyből a hős Rozs zászlóst le
lőtték foglyul ejtik.

A honvédség tagjai közül súlyosan megsebe
sült Kiss Ernő főhadnagy. Néhány hétig a kórházi 
ágyon küzdött a halállal, mig végre ő is megtért 
őseihez.

Most, hogy könyvünk végére értünk, meg kell 
emlékeznünk újból arról, hogy a Rongyosok mind
ezért nem vártak és nem várnak jutalmat, noha hősi
ességükről nem egy cikksorozatot, hanem köteteket 
lehetne írni a mai fiatal és még eljövendő magyar
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generációk számára mintaképül. Ha valaha megírnák 
az emberiség egyetemes harcának történetét, ak
kor a Rongyos Gárda harcairól mindenképpen külön 
fejezetben állítanának örök emléket.

Az elmúlt év végén megjött a parancs a lesze
relésre. A Rongyos gárda tagjai ennek is éppúgy ele
get tettek, mint a bevonulási parancsnak. Héjjas Iván, 
a vezér szép szavakkal búcsúzott el ez alkalommal 
szeretett bajtársaitól.

„Rongyosok! Ne feledjétek, hogy minket soha, 
de soha megbontani, vagy széjjelválasztani nem le
het és ne feledjétek, hogy a ti rongyaitokat hősi tet
teitek fedik" — mondta többek között Héjjas Iván 
búcsúszavában. — „Bizony mondom én nektek, az 
igazságos történelem itélőszéke előtt egykor ti még 
bíborban fogtok megjelenni!"

Felvidék, 1938. Szent István évében.
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III. RÉSZ.

A RONGYOSOK ÁLLAMOT ALAPÍTANAK.

Amikor a felkelők látták, hogy a véráldozat el
lenére sem tudják kezükben tartani Burgenlandot, 
mert a magyar kormány mindenképpen eleget akar 
tenni az entente parancsának, úgy határoztak, hogy 
a wilsoni elvek értelmében államot alapítanak a kér
déses területen. Ez az állam mindössze és pontosan 
1 hónapot élt.

1921. október 1-én a Bethlen-kormány újból nyu
galomra intette a felkelőket és a nyugatmagyaror
szági városok lakosságát, hogy várják meg a velen
cei konferencia eredményét. E kormányintésnek azon
ban csak Sopronban tettek eleget, ahol tudvalevőleg 
nem a felkelők voltak a helyzet urai, hanem Osten- 
burg őrnagy és csendőrzászlóalja. A velencei konfe
rencia eredménye, mint azt ma már minden magyar
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ember tudja, az volt, hogy az entente Sopron és kör
nyékére népszavazást rendelt el. Noha a népszava
zás a mi javunkra döntött, ez mégis kevés eredmény 
volt, mert egy kicsit okosabb diplomáciával megtart
hattuk volna egész Nyugatmagyarországot. A mai po
litikai légkör azonban nem alkalmas arra, hogy azo
kat a bűnös mulasztásokat, amelyek miatt végül még
is kénytelenek voltunk Nyugatmagyarországot fel
adni, itt ezen a helyen felsoroljuk. Beszéljünk a Ron
gyosok államáról: Lajtabánságról.

1929^ október 4-én, déli 12 órakor kikiáltják Laj- 
tabánság függetlenségét, önállóságát és semleges
ségét a Bánság székhelyén: Felsőörött, egyidejűleg 
Nezsiderben, Kismartonban, Lakompakban, Felső- 
pulyán és Nagyszentmihályon.

Az állam alapítása elsősorban Prónay Pál, Héjjas 
Iván, vitéz Endre László és Apáthy László érdeme. A 
kikiáltás napján a Bánság székhelyén, ahol a felkelő 
seregek főparancsnoksága is székelt, nagy tömeg 
gyűlt össze a környék falvainak kiküldötteiből. A je
lenlevő helyőrség díszsorfala előtt ott volt a 4. fel
kelő hadsereg küldöttsége is, valamint az anyaor
szágból is sokan a városok és vármegyék képvisele
tében. Kecskemét városának asszonyai pedig fehér 
selyemzászlót küldtek a fiatal állam hadserege szá
mára.

Az ünnepség hatalmas tömeg részvételével, tá
bori misével kezdődött, amelyet pater Bónis Lajos 
ferencrendi tábori lelkész celebrált. A tábori mise 
keretében szentelték fel Kecskemét asszonyainak 
selyemzászlóját, amelyet Prónay Pálné, szül, gróf 
Pálffy Aime néhány rövid megható mondattal adott
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át az első hadsereg parancsnokának: vitéz Taby 
Árpádnak.

A tábori mise után a községek és megyék kikül
döttei, élén a felkelő vezérkarral bevonult a járásbí
róság épületébe, ahol Lénárt-Doroczi Bárdoss Béla 
elnökségével megtartották az alkotmányozó gyűlést. 
A jegyzőkönyvet dr. Lévay Ferenc vezette. Az alkot
mányozó jegyzőkönyv teljes és hiteles szövege a kö
vetkező:

JEGYZŐKÖNYV.

Kelt Felsőőr, 1921. évi október 4. napján tartott 
alkotmányozó gyűlésről.

Elnök a gyűlést a következő beszéddel nyitja 
meg:

Tisztelt alkotmányozó Gyűlés! A trianoni béke
okmány 27. cikke I. pontjának értelmében kiürítendő 
területeket a magyar kormány 1921. évi október 3-án 
délután 6 órakor hivatalosan átadta. Ausztria azon
ban ezen területeket nem vette át. Ezzel az önrendel
kezési jog reánk visszaszállott, amiért is döntenünk 
kell jövő sorsunk felett. Felkérem Nyugatmagyaror- 
szág területét eddig védő felkelő seregek fővezérét, 
hogy előterjesztését megtenni méltóztassék.

Prónay Pál erre a következőket terjeszti elő:
Tisztelt alkotmányozó gyűlés! Ebben a pillanat- 

Ausztriának ítélt Nyugatmagyarország minden köz
sége úgy Moson, mint Sopron és Vas vármegyékben 
összegyűlve várja sorsának jobbrafordulását. Ma
gyarországtól elszakította ezt az ezeréve békesség
ben veletartó magyar, német és horvát anyanyelvű 
végeket a rövidlátó trianoni béke. Egyetlen község
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sem kívánja, hogy a kommunista Ausztriához csatol- 
tassék. Legyen tehát Nyugatmagyarország független 
és önálló. (Általánosan meg-megujuló helyeslés.) 
Elnök folytatja:

Felkérem a jegyző urat, hogy a függgetlenségi 
nyilatkozatot olvassa fel.

Jegyző olvasta:
Nyilatkozat: Mi, akik ősi hazánktól megkérdez- ■. 

tetősünk nélkül elszakittattunk és a legyőzött Auszt
ria kommunistáinak martalékául dobattunk oda, hogy 
becsületünket, családunkat, vagyonúnkat, vallásunkat, 
erkölcseinket megmenthessük a vörös szennyáradat
tól, községi népeink nevében függetlenségünket, ön
álló semlegességünket kikiáltjuk. (Lelkes éljenzés.)

Elnök folytatja:
Tisztelettel kérem, hogy a függetlenségi nyilatko

zatot tudomásul venni méltóztassék. Általános él
jenzés és felkiáltások: Tudomásul vesszük!) Felkérem 
a jegyző urat, hogy a határozati javaslatot terjessze 
fel. '

Jegyző olvasta:
Határozati javaslat. Megbízzuk és felkérjük a 

nyugatmagyarországi felkelő csapatok fővezérét, 
hogy nevünkben a függetlenségi nyilatkozatot kiad
ja, a felelős kormányzó tanácsot megalakítsa és al
kotmánytervezetét előkészíttesse.

Elnök folytatta:
Tisztelettel kérem, hogy a határozati javaslatot 

elfogadni méltóztassék. (Általános helyeslés.)
Elnök:
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A javaslatot egyhangúlag elfogadottnak kimon
dom s az alkotmányozó gyűlést berekesztem.

Isten áldása kisérje felszabadult hazánk és né
peinek függetlenségét.

Ezzel a jegyzőkönyv lezáratott, a községi nép
képviseletek által aláíratott és pecséttel ellátott füg
getlenségi nyilatkozatok mellékeltetnek.

Másnap sor került a kormányzótanács megalakí
tására, amelynek tagjai a következők voltak:

Bán: Ezt a méltóságot betöltetlenül hagyták.
A kormányzótanács elnöke: és ideiglenes val

lásügyi előadója: Apáthy László.
A külügyi előadó és egyben ideiglenes igazság

ügyi előadó: dr. Lévay Ferncz, ügyvéd.
Belügyi előadó: Lénárt-Daróczy Bárdoss Béla.
A hadsereg főparancsnoka: Tóth-Prónai Blatni- 

czai Prónay Pál szolgálatonkivüli alezredes.
Amint az uj állam megalakult, a kormányzóta

nács azonnal érintkezést keresett a külföldi nagyha
talmakkal. „Kiáltvány a világ népeihez" c. kiáltványá
val. Szövege a következő:

Kiáltvány a világ népeihez!

A nemzetek önállósága elvének hangsulyoztatá- 
sával diktált trianoni béke megkérdeztetésünk és 
meghallgattatásunk nélkül a legyőzött Ausztria kom
munistáinak koncául akarják dobni ezeréves egyet
értéssel kezünkben tartott területeinket. Ezen erő
szakos átcsatolás ellenkezik a joggal és az igazság
gal, mert a legyőzött érdekében sújt bennünket. Mé-
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lyen sérti nemzeti önérzetünket és történelmi hagyo
mányainkat, amelyek évszázadokon át Ausztria gyű
löletében testvériségbe forrasztotta a hazájukat egy
formán szerető magyar-német és horvát polgártár
sainkat.

Avégből, hogy mi igazságos és becsületes nem
zetközi összeköttetéseket tarthassunk fenn, hogy a 
szabadnépek kölcsönös érnitkezésével az igazság 
uralmát és mindennemű nemzetközi kötelezettséggel 
lelkiismeretes tiszteletbentartását biztosíthassuk és 
biztosíttassuk, fegyvert fogtunk és most egyetlen el
lenség sincs ősi földünkön.

Kivívott szabadságunkat megtartandó és biztosí
tandó, a trianoni békeokmány 27. cikkének I. pontja 
értelmében kiürített területek és lakosainak függet
lenségét, önállóságát és semlegességét kikiáltjuk és 
a Lajtabánságot megalakítjuk.

Az államfő jogait a bán gyakorolja; a végrehaj
tó hatalmat a bán a hattagú kormányzótanács utján és 
felelőssége mellett gyakorolja. A bánság hivatalos 
nyelve a magyar, anyanyelvét azonban úgy a hivata
los, mint a magánéletben mindenki használhtja.

A törvények rendelete magyar-német és horvát 
nyelven jelenik meg. Átmenetileg a magyar állam 
törvényei maradnak meg.

A bánság minden polgára nemzetiségi, nyelvi, 
vallási különbségre való tekintet nélkül a törvények 
előtt teljesen egyenlő s ugyanazon politikai és pol
gári jogok és kötelezettségek részesei.

Ezen függetlenségi kiáltványban foglaltakat ma
gunkra nézve kötelezőknek elfogadjuk, mind magunk
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megtartjuk, mind másokkal megtartatjuk, aláírásunk
kal és pecsétünkkel ellátjuk.

Kelt Felsőőr, 1921. október 4,én.

A Lajtabánság alkotmányozó gyűlése.

*

A kiáltványt sürgönyileg küldték el a nagyhatal
maknak, amelyre Amerika, Svájc és a többi tenge
rentúli állam válaszolt, elismerve az uj állam függet
lenségét.

A kiáltvány után rendes mederben indult meg 
a fiatal állam élete, amelynek emlékét még ma is 
őrzik a bélyeggyűjtők a lajtabánsági bélyegekben. 
Maga a magyar közvélemény alig tud róla valamit. 
1921 október 13-án Velencében a Bethlen kormány 
végleg lemondott Nyugatmagyarországról a Sopron 
és környékén medgtartandó népszavazás ellenében 
és ezzel megpecsételték Nyugatmagyarország és a 
fiatal kis állam sorsát. A velencei konferencia után 
a Bethlen kormány erélyesen felszólította a felkelő
ket, hogy tegyék le a fegyvert. Külön felhívást inté
zett a magyar tisztviselőkhöz és a magyar tisztek
hez, akik a felkelésben résztvettek, hogy térjenek 
haza, különben büntető törvényszék elé kerülnek. 
Ugyancsak proklamációt intézett a főiskolai hallga
tókhoz, hogy jelentkezzenek iskolájukban, különben 
elvesztik félévüket. Figyelmeztették a lakosságot, 
hogy se pénzzel, se fegyverrel ne támogassa a fel
kelőket, mert a büntető törvénykönyvvel jut össze
ütközésbe, végül felhívta a legénységet és az előbbi 
kategóriákba nem tartozó személyeket, hogy tegyék
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le a fegyvert, mert ellenkező esetben lázadás bün
tette miatt törvényes eljárás alá kerülnek.

A felkelők, akik hősiesen harcoltak a vörösök 
ellen és kiverték őket Nyugatmagyarországról, nem 
akartak az anyaország ellen harcolni és igy rövid hu
zavona után pontosan egy hónapra az alakulás nap
jára 1921 november 4-én Torony községben letették 
a fegyvert.

Bizony nem volt könnyű idehaza a Csonkaor
szágban sem jó magyarnak lenni. 1922-ben a felke
lők újból megkísérelték az áttörést Burgenland terü
letére. Ez a kísérlet azonban nem járt eredménnyel 
és amikor a vállalkozás után visszamenekültek Cson- 
kamagyarország területére, a vezért: Héjjas Ivánt és 
a résztvevőket, igy e sorok Íróját is letartóztatták és 
lázadás címén elkövetett jogtalan toborzás címén 
mindnyájukat perbefogták. Főtárgyalásra azonban 
nem került sor, mert a legfelsőbb Hadúr közbeszólt 
és mindannyioknak megkegyelmezett.
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