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S opronban, a Károly-kilátó alatt lé-
vô autóparkolónál felavattuk a
nyugat-magyarországi felkelô

harcok emlékére állított erdei emlék-
mûvet (a szobor Kovács György szob-
rászmûvész alkotása). Barátossy Gábor
szavai invitáltak.

A „Rongyos gárda”
Az elsô világháborút lezáró párizsi bé-
keszerzôdés 1920. június 4-én Trianon-
ban feldarabolta Magyarországot.

Az akkori magyar közvélemény der-
medten fogadta a békeszerzôdést és
sajnos nem kellô eréllyel lépett fel elle-
ne. Az ország bénultan vette tudomásul
a kormány területátadási elôkészületeit.

Voltak azonban magyarok, akik úgy
érezték, hogy tenni kell valamit. Külö-
nösen azok, akik már a román megszál-
lás idején is többé-kevésbé sikerrel el-
lenálltak a beözönlô idegen erôknek. A
kecskeméti tanyavilágban látszólag alig
észrevehetô szervezkedés indult meg
háborút viselt, harcban százszor kipró-
bált egykori frontharcosokból. Az itt
összegyûlt hatvanhárom magyar hazafi
nyolc teherautón, eldugott háborús
puskákkal, kézigránátokkal felszerelve
indult el az osztrák határ felé, hogy
megakadályozza Nyugat-Magyarország
és Sopron Ausztriának való átadását. Ez
a rosszul felszerelt, rongyos ruhájú kü-
lönítmény a „Rongyos gárda” kiegé-
szülve a nyugat-magyarországi felke-
lôkkel, köztük a Sopronba települt egy-
kori selmeci fôiskola bányász, erdész,
kohász hallgatóival, valamint a moson-
magyaróvári gazdász akadémikusokkal
az elsô komolyabb csatáját 1921. au-
gusztus 29-én Ágfalvánál vívta meg a
bevonuló osztrákokkal szemben.

A nyolcvan éve lezajlott ágfalvi csata
indította el azt a hôsi küzdelmet, amely-
nek eredményeként soproni népszava-
zást tartottak és Nyugat-Magyarország
nagy része megmaradt magyarnak.

A nyolcvan évvel ezelôtti hôsökre és
halottakra, önzetlen hazaszeretetükre és
bajtársiasságukra emlékezünk a most fel-
állított emlékmûvel a soproni erdôkben.

Ifj. Sarkadi Sándor 
történész:

Itt, a megmaradt nyugati végeken, a
soproni Károly magaslat lábánál gyûl-
tünk össze, hogy egy új szobor leleple-
zésével tisztelegjünk mindazok elôtt,

akik 80 évvel ezelôtt a legdrágábbat,
életüket áldozták azért, hogy Sopron és
környéke magyar maradhasson.

A Saint German-i és Trianoni béke-
diktátum, osztrák követelésre, még
Nyugat-Magyarországot is elszakította
Szent István koronájától. Veszni látszott
Sopron városa, a Széchenyi hamvait ôr-
zô Nagycenk és a szûkebb környék.
Magyarország megalázva, az ország-
vesztés kábulatában, aléltan várta sor-
sát. Azonban csoda történt...

Ma – ezen a helyen – azokra a bátor
férfiakra emlékezünk, akik elsôként fog-
tak fegyvert hazánk területi integritásá-
nak védelmében. Még 1919 augusztusá-
ban alakult meg a Rongyos gárda kisszá-
mú, de harcedzett serege. Frontot járt
tisztekbôl és katonákból, szegény nap-
számosokból, a székely hadosztály ma-
radványaiból. Vezetôjük Héjjas Iván kép-
viselô, I. világháborús repülô fôhadnagy
volt, az a férfiú, akit évtizedeken át csak
mocskoltak ebben a hazában. Mihelyt hí-
rét vette, hogy veszélyben a haza, azon-

nal cselekedett. Úttalan utakon nagy ti-
tokban vezette el kicsiny, de ütôképes
csapatát Sopron alá, a város megmenté-
sére. A legkevésbé ismert tény, hogy
1921. augusztus 28-án Ágfalva térségé-
ben az ô 120 embere, az Alföld magyar-
jai, fôként a kecskeméti tanyavilág szegé-
nyei markolták meg acélos szívvel és
harcedzett karral a fegyvert, s ôk lôttek rá
elsônek a bevonuló osztrák csendôrökre.
Alvezéreik Francia-Kiss Mihály, Kaszala
Károly és Maderspach Viktor voltak.

A kibontakozó tûzpárbajban hôsi ha-
lált halt Baracsi László is kecskeméti
gazdalegény volt. Sopron idôlegesen
megmenekült a tervezett átadástól. Az
elsô ágfalvi csatával pedig kezdetét vet-
te a másfél hónapig tartó nyugat-ma-
gyarországi felkelés.

Néhány nap elteltével a fegyveres el-
lenállók között már ott találjuk a
Selmecbányáról idemenekült erdô- és
bányamérnök hallgatókat is. Felkelô
haditanácsuk kimondta, ha kell, életük
árán is megvédik Nyugat-Magyarorszá-
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got. Vezetôjük Székely Elemér fôiskolai
karhatalmi parancsnok volt.

És másodszor is eljött a csoda. 1921.
szeptember 8-án, az Ostenburg-
Moravek Gyula ôrnagy csendôreitôl ka-
pott fegyverekkel a magyar irreguláris
erôk végleg megállították a Sopronra
törô osztrák csendôrséget.

Ágfalva ettôl a naptól vált világese-
ménnyé, mert ez az ütközet vezetett el
a velencei tárgyalásokhoz, majd a ké-
sôbbi soproni népszavazáshoz.

Machatsek Gyula, Szechányi Elemér és
Pehm Ferenc hôsi halált haltak az össze-
csapásban. Ôk vérükkel szavaztak arra,
hogy ez a város késôbb büszkén viselhes-
se kitüntetô címét: Civitas Fidelissima. Az
egész ország megmozdult. A felkelést a
legnagyobb titokban a magyar kormány is
támogatta: Bethlen miniszterelnök és ka-
binetje, valamint vitéz Jákfai Gömbös
Gyula és báró Prónay Pál. A társadalmi
szervezetek: az Ébredô Magyarok Egyesü-
lete, a Magyar Országos Véderô Egyesü-
let, a védô Ligák szövetsége toborozta a
felkelôket. Országgyûlési képviselôk, fô-
ispánok, szolgabírák, egyszerû hivatalno-
kok, vasutasok vették ki részüket Sopron
és kornyéke megmentésébôl.

A magyar ifjúság 1921 ôszén hazasze-
retetbôl és áldozatkészségbôl – nem elô-
ször a magyar történelem során – jelesre
vizsgázott. A Fertô-parti Nezsi-dertôl a Vas
megyei Németújvárig küzdöttek az 1000
éves határokért. Az akkori Magyarország
valamennyi társadalmi rétege ott harcolt a
Lajtánál és a Pinka völgyében. Héjjas Iván
rongyosai, Budaházy Miklós, Taby Árpád,
Prónay Pál bán felkelôi. Egymás mellett
rohamoztak szegények és úrifiúk, tiszti
különítményesek és veterán frontharco-
sok, pesti mûegyetemisták és soproni fô-
iskolások. A mosonmagyaróvári gazdá-
szok pedig kimondták: az 1921/22-es tan-
évet Hamvasdon harcolva nyitják meg!

Az MTI jelentette 1921. szeptember
23-án: „Szeptember 22-én Nezsider tér-
ségében szabadcsapatok felderítôi oszt-
rák járôrökkel vették fel a tûzharcot...”

A kisebb gimnazistákat – a sárvári, a
szombathelyi és gyôri diákokat – már úgy
kellett leszedni a vasúti kocsikról. ôk is
mindannyian harcolni akartak a hazáért.

Az elesett felkelôk nevét késôbb már-
ványba vésték. Többek sírján vagy halála
helyén emlékobeliszk magasodik, má-
soknak fakereszt sem jutott. Nevük és
cselekedetük feledésbe merült, vagy alig
ismert már az utókor elôtt. Ám voltak hál’
Istennek, minden idôben emlékébresz-
tôk, akik felrázták az ország lelkiismere-
tét: Gondoljunk Missúray-Krúg Lajos el-
évülhetetlen munkásságára vagy a közel-

múltban elhunyt, kiváló felvidéki törté-
nészre, dr. Fogarassy Lászlóra. Ô 30 évig
kutatta e másfél hónap eseményeit és
publikálta történéseit. Csendes fôhajtás-
sal, az emlékezés koszorúival gondoljunk
mindazokra, akik elestek Nyugat-Ma-
gyarország védelmében! Hadd hangoz-
zék itt el a hôsi halottak teljes névsora!

1921. augusztus 28., Ágfalva: Baracsi
László, Pinkafô, Szabó József szakaszve-
zetô, Papp tizedes (mindhárman Kecske-
métrôl); Burgóhegy: Schmidt vendéglôs
Magashegyrôl. Augusztus 29.,
Hohenbrugg: Gubicza Ákos fôiskolás.
Szeptember 2., Lantosfalva: Roskovits fô-
hadnagy. Szeptember 4., Salamonfalva:
Kalocsay Imre hadnagy, magyaróvári fô-
iskolás Ceglédrôl. Szeptember 5.,
Gyanafalva: Párvy Kornél László Komá-
rom megyei fôszolgabíró Kirchsilag, is-
meretlen felkelô, Hanus Ferenc Károly
mûegyetemi hallgató, Nemetz Ferenc
szegedi tanító, Achmed nevû bosnyák,
Tóth Mihály tizedes, Válik László és Né-
meth István, utóbbi három Kecskemétrôl.
Szeptember 8., Ágfalva: Machatsek Gyu-
la, Szechányi Elemér soproni fôiskolások,
Pehm Ferenc Ostenburg-csendôr sza-
kaszvezetô. Szeptember 24., Császárkô-
bánya: két névtelen felkelô. Szeptember

27., Császárkôbánya: Vágó Mihály kecs-
keméti felkelô. Szeptember 29., Lajtafalu:
Éhn István Rózsahegyrôl. Október 5.,
Szárazvám: Vámossy Tibor és Losonczy
Antal mûegyetemi hallgatók Budapestrôl.
November 1., Magyaróvár: Makó István
zimonyi felkelô (Pándorfalun szerzett be-
tegségében).

Tisztelt emlékezôk! Lendvay István
(felkelô) versének örökérvényû sorai-
val búcsúzom:

Merre vágunk? Csillag se mondja.
Csak hajunk lobog s ruhánk rongya.
Bordánk alól a szívünk lángol
s az örök vágy bennünk ficánkol:
legyen már egyszer Magyarország,
jók vigyék már egyszer a sorsát,
legyen már egyszer szép megállás,
boldog nappal és nyugodt hálás.
Unokák ha sírunkat futják:
ne is köszönjék, ne is tudják,
hogy Isten volt a generális
s ha verte börtön is halál is:
ô utána vérbe, sárba
ment a gárda.
A felkelô emlékmûvet – Kovács

György szobrászmûvész gyönyörû al-
kotását – ezennel átadom Sopron me-
gyei jogú város Önkormányzatának és
a város hazaszeretô polgárainak.

„Tisztelet Fekete István emlékének” cím-
mel nyílt meg augusztus 26-án Tarr Lajos
festômûvész kiállítása Siófok-Törekiben, a
Szilfa Galériában. A megnyitón Fekete Ist-
vánra, Somogy szülöttére emlékeztek,
akinél szebben kevesen tudták szavakkal
megrajzolni a somogyi táj szépségét, a ter-
mészet csodálatos világát, történéseit, je-
lenségeit, drámáit. Kevesen tudták tisztáb-
ban és hitelesebben megfogalmazni az
emberi lélek mély rezdüléseit, az emberi
kapcsolatok összetett világát, hullámzását.

A két alkotó „szellemi rokonsága”
nemcsak a közös szûkebb pátriára (Fe-
kete István Göllén, Tarr Lajos Somogy-
aszalón született) és személyes ismeret-
ségükre épül, hanem az azonos alkotói
hitvallásra, azonos belsô értékrendre.
Mindkettôjük számára a két meghatározó
érzés az emberszeretet és a természetsze-
retet.

A bemutatott több, mint száz akvarell a
Fekete István regényeibôl ismert „állathô-
sök” mellett a somogyi táj, a somogyi er-

dôk hangulatát, szí-
nes állatvilágát tárja
elénk, a 81 évesen
is fiatalos dinamiká-
val alkotó mûvész
sajátos üzenetével,
látásmódjával.

A kiállítást –
amely október vé-
géig tekinthetô
meg 10 és 17 óra
között – dr. Berdár
Béla erdômérnök
nyitotta meg.

Tisztelet Fekete István 
emlékének


