
llyugal-magyaronszigi felkel6s 6ufordul6ia

__ A mai Magyarorsz6-
gon, amikor kezd djra6ledni
a magyar nernzet egyes 16-

szeiben az onv6delmi osztcin

amit szinte gyokerestiil kiir-
tottak a kommunizmus 6vti
zedeiben, mindenn6l fonto-
sabb lenne, hogy azok az

emberek. akik fdlveszik a

harcot a nemzetpusztit6 hata-

lom er6ivel szemben, tcirt6-

nelmi p6lddt is l6ssanak ma-
guk el5tt. AmibSl kideriilher
ne, hogy lehet rem6nytelen-
nek tfin6 helyzetekben is
helyt dllni, visszafordithatat-
lannak tiin6 szitudci6kat is

megv6ltoztatni. Ilyen p6ld6t

mutat a nyugat-magyaror-
szrigi felkelds is, ugyanis
olyan, mdig hat6 vdltoz6so-
kat hozott a magyar tortene-
lemben, hogy az egyik leg-
nagyobb nemzetellenes biin-
cselekm6nynek sziimit, hogy
szinte kiradirozt4tk a 1'l,rt6ne-

lemkdnyvek lapjair6l. Az

egyik legfontosabb, nemzeti
fejl6d6st hirtrdltar6 dogm6t, a

trianoni b6kediktr4tum s6rt-

hetetlen6g6t 6s vissza-
fordithatatlan sdgdt c6-

folta meg ez a n6pi
kezdemlnyez1,s m6r
I9Zl-ben. Erre az 6lli-
t6lagos sdrthetetlen-
s6gre hivatkozik most
boldog-boldogtalan,
akikbe a kommuniz-
mus 6vtizedei alatt be-

lenevelt6k, hogy Ma-
gyarorsz6g egy vesztes

hdboni miatt meg6r-
demli azt, ami vele ttir-
t6nt. Holott egy nem-
zeti vezetdsfr korm6ny
uralma alatt pdr 6v
alatt, a tankrinyvek lap-
jaira helyezve, meg le-
hetne tanftani a felnri-
vekv6 fiatal nem-
zed6knek, hogy igenis voltak
olyan hazafiak, akik egyi{lta-
l5n nem nyugodtak bele,

hogy sz6tdaraboltdk hazdn-
kat. Megmutattiik, hogy az

alulr6l szewez6d6 er6k is
k6pesek olyan hatdst kifejte-
ni, aminek az akkori Eur6pa
is k6nytelen volt engedni.

Persze, a most a nyakunkon
iil6 nemzetellenes, n6pbutit6
kormdnynak miir csak 6ppen

azhiilnyozna, hogy a mai fi-
atalok annak a h6nay P6l-
nak a p6lddj6n n6jenek fril,
aki egy v6gigharcolt 6let
ut6n, m6g hetven 6vesen is
r6szt vett a II. vii6gh6borf-
ban 6s Budapest ostroma
alatt kiil<initm6nyt vezetett
az orosz tankok ellen. Ez6rt
fontos feladat, hogy legaldbb
magunk kcizcjtt ne hagyjuk
elfeledni, 6s f6leg ne hagy-
juk mocskolni azok eml6k6t,
akik ha kellet 6lettik dr6n is,

de szembesz6lltak a Magyar-
or szilgot megnyomorit6 dik-
tiitummal.

Az ut6bbi idcjben soproni
hazafiak elkezdt6k fel6b-
reszteru a nyugat-magyaror-
szdsi felkel6s em16k6t. A

Hatvanndgy Vdrmegye Ifjf-
s6gi Mozgalom soproni szer-

vezete pdr 6ve p6lddul 6letre

hivta a Rongyos Giirda em-
l6ktl ;r6t, ami a harci cselek-
m6nyek helyszfneit jrida be,
amihez id6n G6bl G6bor
soproni zendsz szewez6,s6-
ben mdr egy a Rongyos Giir-
diir6l megemldkez6 zenei
fesztiv6l is p6rosul. Mindk6t
esem6nyre szeptember 13-
6n keriil sor, teh6t a soproni
hazafiak is teszik ami a dol-
guk, 6s nem hagyjdk feledni
a h6sok p6lddj6t. Hirdetik az

igazsdgot, hogy nem kegy-
k6nt kaptuk a nlpszavazds
lehet6s6gdt az antant hatal-
makt6l, hanem fegyverrel
k6nyszeritett6k ki azt a Ron-
gyos Gi{rda h6sei.

Lapunk is megpr6b6lja a sa-
jdt eszkozeivel ezt az alap-
igazsigot kdriiljdrni, a nyu-
gat-magyarorszdgi felkel6s
6s a Rongyos G6rda egyik
legf6bb ismer6j6vel, Kosa-
ras P6ter Akos hadtort6n6sz-

szel besz6lgetttink.

- Mi6rt nevezik felkel6s-
nek a Sopron kiirny6k6n
zajl6 harcokat?

- Az elnevez6s on-
nan ad6dik, hogy az

elcsatolt nyugat-ma-
gyarorszdgi teriilete-
ken zajl6 esem6ny-

sorr6l beszdliink. Az
akkori osztr6k kor-
miiny benyrijtotta
ig6nydt Nyugat-Ma-
gyarcrsz6g tertiletei-
r€, amely ig6ny6t
eg6szen bizonyosan
azzal a cllzattal t6-
mogatta az Antant,
hogy b6k6t1ens6get

szitson Magyaror-
sz6g 6s Ausztria kci-

ztitt. A felkel6s sz6t

az6rt haszn{ljuk az

esem6nyekre, mert
formdlisan m6r ki-

mondatott a tertiletek 6tad6-

sa, illetve a magyar kor-
mdnvzati szervek. 6s Buda-
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6s Szib6ridban halt meg,
Yagy a kommunista gyilko-
sok v6gezt6k-e ki.

- A nyugat-magyarorsz6-
gi harcoknak tehilt az az
6ridsi politikai eredm6nye
lett, hogy a Trianonban
megsziiletett elcsatol6si
diint6st visszavontdk. Vi-
szont ez az a tCny, amit so-

ha nem emlitenek meg. 6s

amikor a hiis6g vdrosdnak
nevezik Sopront, soha nem
mondjdk el, hogy minek is
kiisztinhette val6jdtran e

vdros a lehet6s6get a n6p-
szavazis kiir6s6ra. Ki kell
v6gre mondani, hog)' a
Rongyos G6rda n1'ugat-
magyarorsz:1gi felkel6se,
iinfeldldoz6 harca k6ny-
szerftette ki a n6pszava-
zdst!

- Egy6rtelmfren! Hiszen az,

hogy a soproni 6s kdrny6k-
beli polgilrok bebizonyithat-
tdk szavazataikkal, hogy hfi-
ek a Magyar Kirrilys6ghoz.
ahhoz kellett egy olyan hely-
zetet teremteni, hogy ezt
megtehessdk. A helyzet
megteremt6se pedig egy6r-
telmfien a felkel6sben r6szt-
vev6knek kciszonhet6. Az,
ho-er' 5k a fe-eyveres ossze-

csap.{sok sorin az eg6sz sz5-
ban forg6 teri.iletet felszaba-
ditoniik. 6s visszavertdk az

osztrdk csend6rs6g alakula-
tait az egykori hati{ron tflra,
ezdltal t6rgyaliisra k6nysz-
eritett6k az Antantot. Ennek
a tdrgyaldsnak letl aztdn az

eredm6nye az, hogy Sopron
6s eg6sz Nyugat-Magyaror-
sz5,,g ma nem Ausztria r6sze.

Orrik hdla 6s tisztelet ez6rt a
Rongyos Gi4rda h6seinek!


