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Abstract. In the period of 1938-
1939 transcarpathia underwent a 
number of changes. transcarpathia 
was a part of hungary for nearly 
five years and this bond influenced 
the territory’s history and future. the 
present study tries to show the activity 
of ‘rongyos gárda’ in the abovemen-
tioned critical time of transcarpathia. 
the major aim is to get a clear picture 
about the formation and a variety of 
propaganda works of the ‘rongyos 
gárda’ which happened especially in 
the hungarian villages. In this work 
a battle which occurred between the 
‘rongyos gárda’ and the czech gen-
darmerie has been emphasized. the 
fighting took place in the woods situ-
ated between the two hungarian vil-
lages dercen and Fornos. the main 
objective of the research is to give 
realistic and complete information 
about the most important activities of 
this military organisation.

Резюме. 1938-1939 роки 
принесли для Закарпаття 
величезні зміни, та історію 
краю змінили ті 5 років, 
протягом яких Закарпат-
тя перебувало у складі 
угорського королівства. 
це дослідження намага-
ється представити діяль-
ність „гвардії обідранців” 
(„rongyos gárda”) на За-
карпатті в аналізований 
період. наша головна мета 
– отримати чітку картину 
про створення, операції, 
мету і пропагандистську 
діяльність гвардії, що роз-
горталися на території 
угорських поселень Закар-
паття. у дослідженні також 
розглядається вирішальна 
битва гвардійців проти 
чеської жандармерії у лісах 
між Дерценом і Форношом.

Rezümé. kárpátalja számára 
az 1938–1939 közötti időszak 
hatalmas változásokat hozott. A 
magyarország kötelékében el-
töltött közel öt év megváltoztatta 
kárpátalja történetét, és további 
sorsára rányomta bélyegét. jelen 
tanulmány a fent említett kritikus 
időszakban próbálja bemutatni a 
„rongyos gárda” tevékenységét 
kárpátalján. Fő feladatunk, hogy 
pontos képet kapjunk a gárda 
megalakulásáról, akcióiról, azok-
nak céljairól és propagandatevé-
kenységükről, amelyet kárpátalja 
magyarlakta falvaiban fejtettek ki. 
A munkában kitérünk a dercen és 
Fornos közötti erdőben lezajlott 
döntő csatára, ami a cseh csend-
őrség és a „rongyos gárda” tagjai 
között tört ki. A munka igyekszik 
minél teljesebb és hitelesebb infor-
mációkat közölni a „rongyos gár-
da” tevékenységéről kárpátalján.

leveldi kozma miklós a korszak kulcsfigurája volt. nagyváradon született, de 
több szállal is kárpátaljához kötődött. karrierje érdekében tanulmányait ludo-
vikán kezdte, ahol huszárhadnagyi rangot kapott. 1911-ben érettségizett, majd a 
budapesti egyetemen letette a jogi vizsgát. Az első világháború idején 44 hónapig 
szolgált az orosz és az olasz hadszíntéren. később, már a kommün után az alakuló 
nemzeti hadsereg propagandafőnöke lett, majd horthy kabinetirodájának katona-
politikai referense. A kormányzó bizalmi embereként fontos szerepet töltött be 
a katonai ügyekben is. 1922-től a magyar távirati Iroda tulajdonosa, a magyar 
Filmiroda részvénytársaság elnöke, a magyar hirdető részvénytársaság és a 
magyar nemzeti és gazdasági Bank vezetője. Az mtI és a rádió vezérigazgató-
jaként döntő szerepet játszott az információáramlásban és a propagandában. mai 
szóhasználattal élve őt tekinthetjük magyarország első hírközlési miniszterének. 
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Az ő érdeme, hogy a magyar híradástechnika színvonala abban az időben felül-
múlta más európai országokét. 1938. augusztus 29-től kozma miklós a csehszlo-
vákia elleni propaganda legfőbb irányítója és a szabadcsapatok egyik szervezője, 
október 5-től pedig a kárpátaljai akció tényleges irányítója lett.1 

kozma, aki a határmódosítások békés megoldásához általában kételkedve vi-
szonyult, a kialakult helyzetben úgy látta, hogy a Felvidék esetében el kell fogadni 
a nemzetiségi elv érvényesítését, kárpátalját viszont akár katonai erővel is vissza 
kell szerezni. Bár hangoztatta személyes kötődését ehhez a vidékhez, naplójában 
is megírta: „magyarországnak sokkal súlyosabb oka van arra, hogy a ruténföld 
visszacsatolása megtörténjék.”2 kozma saját katonai jártasságára, ismeretségi kö-
rére és régi bajtársaira alapozta a szervezőmunkáját, s tőlük kér segítséget, a majd-
nem lehetetlennek tűnő akció teljesítéséhez.

A szabadcsapatosok szerveződése még 1918 novemberében megkezdődött, 
amikor is a forradalmi kormány hadügyminisztere kiadta a parancsot: „nem aka-
rok, katonát látni”, ezt követően széthullnak az ezredek, meglazul a fegyelem, 
amely minden katonai alakulatra átterjed. héjjas Iván, aki november 20-án ér 
haza, hozza magával sértetlenül egész repülőszázadát, egy nagyobb csoporttal pa-
raszt és tiszti híveivel együtt elindul kecskemétről Budapestre. 1919. április 18-
án az öreg héjjas-nyárfa alatt összegyűltek s tanácskozást tartottak. Felolvasták a 
pontokat, amelyeket héjjas hozott. nem volt ez más, mint a kecskeméti ellenfor-
radalom, melyet héjjas Iván szervezett 1919. április 23-án.3 

1919 nyarán és őszén az „új típusú szabadcsapatokat” az akkori nyugat-ma-
gyarországi felkelés mintáinak felhasználásával képezte ki. rátz jenő hadügymi-
niszter és Imrédy miniszterelnök elvi hozzájárulásával szeptember 29-én magá-
hoz kérette a dunántúli harcok egyik elhíresült vezérét, héjjas Ivánt. kozma az 
akció tervét erre az egységre, a XVI. honvéd lövész-zászlóalj állományára építette 
fel. Az egység szinte családi szervezésben (a héjjas-portán) jött létre, és az akció 
során a „h” csoport néven szerepelt. tulajdonképpen két zászlóaljból válogatták 
össze, voltak köztük bosnyákok is, mind héjjas emberei, akiket még a janka pusz-
tai táborban képeztek ki „különleges feladatokra”. A 30-as évek közepétől, koz-
ma miklós (1884–1941) belügyminisztersége idején pedig nagyobb teret kaptak.4

A toborzásnak híre ment, sokan jelentkeztek, a szélsőségeseket azonban koz-
ma következetesen elutasította, köztük prónay pált is, aki az 1919. évi fehérterror 
leghírhedtebb különítményese volt.5 A szabadcsapatosok tehát készen álltak az 
akcióra, és várták a parancsot, hogy azt a terv szerint végrehajthassák. A szabad-
csapatosok egységeinek fő feladata és célja az volt, hogy csehszlovákiai magyar 
területeken, ahol kapcsolatokat építettek ki elszórtan elhelyezkedő csoportokkal, 

1 BrEnzoviCs lászló: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 1939–1944. kmksz, Ungvár, 2010.
2 kozMA miklós: Kárpátalja visszavétele. Napló. Ungvár, 1999, 36.
3 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. I. rész.
4 Oszk: Magyar-csehszlovák fegyveres konfliktus Dercen környékén. együtt Folyóirat. 2009/1szám 83.
5 kozMA, i.m. 1999. 38.
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spontán nemzeti felkelés látszatát keltsék, ami a várható tárgyalásokon és más 
fórumokon nyilvánvalóan erősítette volna a magyar fél pozícióját, nagyobb nyo-
matékot adva a magyar igényeknek.6

1938. október 1-jén a magyar kormány döntéskényszerbe került. Imrédy Béla 
miniszterelnök magához hívatta kozma miklóst, aki tényleges megbízást kapott 
a ruténföldi akció irányítására. A kozma által már rég kidolgozott tervet a ma-
gyar legfelsőbb vezetés három nap múlva fogadta el. A „direkt akcióhoz” – ahogy 
kozma nevezi – már minden készen állt: a kijelölt zászlóaljak szeptember 25-től a 
helyükön állomásoztak, nyírbátor, kisvárda és Vásárosnamény környékén, tehát 
közel a határhoz. Az akció sikere érdekében egyéb intézkedéseket is kellett tenni. 
kozma jártassága és szakmai felkészültsége által egy briliáns tervet készítettek 
elő, ugyanis október elején ruszin Függetlenségi komité elnevezéssel rádióállo-
mást kezdenek el működtetni propaganda céllal. A katonai rádiókészülékek átala-
kításával a csehszlovák adók hullámhosszain lehetett hallgatni a műsort a határ 
mentén. Azt a látszatot keltették, hogy az adó kárpátalján működik, ahol egy ru-
szin függetlenségi szervezet tevékenykedik. Az adás rejtjeles üzeneteket küldött 
és szabotázs cselekményekre uszította a kárpátaljai lakosokat. kozma beszédeket 
mondott a rádióban, s ezek a beszédek nagy hatással voltak a kárpátaljai lakosok 
többségére. kozma bizalma az akcióban egy percre sem szűnt meg, mindvégig 
optimizmussal állt az akció sikeréhez.7 

Az Imrédy-kormányt hivatalba lépésétől kezdve foglalkoztatta a honvéde-
lem átszervezése és további fejlesztése. 1938 augusztusában még úgy gondolták, 
hogy erre két évnél is több időre lesz szükség. nyilvánvaló volt, hogy ilyen rövid 
idő alatt és az adott körülmények közt igazán komoly, ütőképes magyar haderő 
előteremtéséről szó sem lehetett, ám intézkedni kellett. kozma miklós véleménye 
erről a következő volt: „ha egy évvel hamarabb jönnek – tízszeres értékűek lettek 
volna, de így is megindulást jelentenek.”8

1938. szeptember 30-án kozma miklós volt belügyminiszter Imrédy Béla 
miniszterelnök megbízásából, a vezérkarra támaszkodva megkezdte diverzáns 
szabadcsapatok (ún. „rongyos gárda”) szervezését. A kiképzett önkéntesek kis 
csoportokban átszivárogtak a csehszlovák határon, ahol fegyveres akciókat haj-
tottak végre.9 tehát 1938. október 1-je után a budai vár hivatalaiban nemcsak a 
magyar királyi honvédség szervezése és toborzása zajlott, hanem kozma miklós 
irányításával a szabadcsapatok akciójának végleges előkészítése is.10

kozma az akció főszervezője és stephán Valér százados, mint parancsnok 
és vezérkari főnök a szabadcsapatok élén másnap, október 5-én késő délután 
6 mnl: rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. I. rész.
7 uo. I. rész.
8 Oszk: Magyar-csehszlovák fegyveres konfliktus Dercen környékén. együtt Folyóirat. 2009/2szám. 75.
9 fEdinEC csilla: érdekek hálójában. In: kárpátalja 1919–2009 történelem, politika, kultúra. 
Főszerkesztő: Fedinec csilla, Vehes mikola. Ungvár, 2010, Argumentum kiadó, magyar tudományos 
Akadémia kisebbségkutató Intézete, 159.
10 Uo. 76.
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érkezett meg kisvárdára. Velük tartott kozma miklós öccse, györgy, aki koráb-
ban a (csonka) beregi közigazgatás szolgálatában állt, most pedig huszártisztként 
a szabadcsapatok egyik irányítója lett; szükség volt helyismeretére és támogatá-
sára. szintén velük tartott az mtI-től szarvas zoltán mint kozma miklós „ru-
szinföldi titkára”, akire a hírszolgálati ügyek intézése és nyelvtudása miatt volt 
szükség. haynal alezredes szabadcsapat-csoportparancsnoksága és horváth alez-
redes zászlóalja ekkor már kisvárdán állomásozott, ahol kozmáék megérkezése 
után megbeszélték a teendőket.11 A tanácskozáson jelen volt héjjas Iván is, aki 
somogyi Bélával, a XVI. lövész zászlóalj politikai vezérkari főnökével együtt 
október 1-je óta a helyszínen különleges feladatokra készítette fel a csoportokat. 
Itt érdemes kozma györgyöt idézni, aki bátyjához hasonlóan szintén naplót ve-
zetett: „A felkelők vezetői közt meglepetéssel ismertem fel Francia Kiss Mihályt, 
Kiss G. Jenőt, aki már évek óta gyűjtötte a kézigránátokat a mostani időkre, to-
vábbá egykori pártelnökömet, Huszák tanítót, Zalotai régészt, aki Féja Géza írót 
informálta hírhedt könyvének megírásakor, vagyis nagyobbára izgága, egzaltált 
csongrádiakat, akik azonban mind lelkes magyarok.”12

A kisvárdai megbeszélésen áttekintették az információkat, a határsávra vo-
natkozó adatokat, a korábbi napokban kialakult helyzetet. kiderült, hogy az itt 
koncentrálódott alakulatok (határőrségi, reguláris és szabadcsapatok) minőségi 
különbsége zavarokat okozott a felkészítés során. A parancsnokok nem voltak 
tisztában a készülődő akció lényegével, sajátosságaival. A reguláris csapatoknál 
úgy vélték, hogy fegyveres bevonulásról van szó, kárpátalja visszacsatolását biz-
tosítandó feladatokkal. Amikor viszont héjjas Iván október elején ismertette a re-
guláris csapatok parancsnokaival küldetése célját, a különleges feladatokra vonat-
kozó elképzeléseit és módszereit, azonnali ellenérzéseket váltott ki. „A vezetése 
alá kerülő emberek feladatairól annyit árult el, hogy folyamatosan fogják őket át-
dobni a határon, kisebb csoportokban…, hogy ott vasúti berendezéseket, hidakat 
és más műszaki létesítményeket robbantsanak vagy gyújtsanak fel. Rajtaütéseikkel 
zavart és pánikot kell előidézniük ’cseh’ területen. Feladataik végrehajtása mellett 
az egységeknek éjjelente menetelve kellett elérniük a lengyel határt.”13

1938. október 5-én 20 órakor alakult meg Vásárosnaményban a bevetésre szánt 
szabadcsapat, közismert nevén a „rongyos gárda”, a szigetváry-féle „s” csoport 
parancsnoksága. ez a szabadcsapat hamarosan „előd” zászlóalj néven működött 
tovább. Az „s” csoport elöljáró parancsnoksága a vezérkari tisztek által vezetett 
„Aba” csoport volt, amely három szálláscsoportot állított fel: 

1. gergelyi, vitéz dr. héjjas Iván alparancsnoksága alatt
2. Vásárosnaményi, temessy józsef alparancsnoksága alatt
3. mezőtarpai

11 Oszk: együtt folyóirat, i.m. 2009/2. szám. 85.
12 kozMA, i.m. Ungvár. 2000.129.
13 hornyák csaba: A kárpátaljai akció (1938). Aetas történettudományi folyóirat, jAte szeged, 
1988/1. 9.
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Az „s” tevékenységét közvetlenül irányító stefán Valér vezérkari százados 
már október 5-én megkezdte a határszakasz felderítését. tarpa és muzsaly között 
talált egy rést, melyen keresztül át lehet lépni a határt. e határszakaszon ugyanis 
a cseh erődvonal még nem volt kiépítve, az e szakasz védelmére rendelt, főleg 
szudétanémetekből álló legénységet megbízhatatlanságuk miatt fokozatosan ki-
vonták a határszolgálatból.14

Az első napon kb. 200 főnyien gyűltek össze. Felállt a héjjas Iván tarta-
lékos százados vezette „h” csoport is. ők voltak az elsők, akik beöltöztek. Az 
első csoport október 6-án éjszaka lépte át a határt. ezt követően a tarpai résen 
szakadatlanul folytak a vállalkozások az áttörésre. A csoportok tagjai géppisz-
tolyt, töltényt és kézigránátokat, valamint robbanóanyagot, sebkötözőt, műszaki 
eszközöket (lámpa, drótvágó, tájoló), kötelet, továbbá két napra való élelmet, 
vásárláshoz cseh koronát vittek magukkal. Igazolványként egy-egy miniatűr 
szentképet kaptak, a feladat végrehajtása után ezzel kellett jelentkezniük a len-
gyel határon.15

Az akció kezdetén kassakürthy pál és károly lengyelországban tartózko-
dott rongyosaival és plusz 15 fővel. gecse községtől a csehek ruszinszkóján 
átmentek lengyelországba. Útjuk közben ruszin nyelvű és cirill betűs iratok 
segítségével propagandatevékenységet fejtettek ki és lázítottak. Október 6-án 
nagymuzsaly felé haladtak. este azonban továbbálltak Beregújfalu keleti ol-
dalának szőlőhegyei közé. Beregújfalu felkutatására reviczky rongyos tizedes 
önként vállalkozott. Alig távozott a csapattól, lövöldözés és teherautók hallat-
szottak, cseh katonaság és csendőrség ékezik a faluba. mivel azonban még nem 
érkeztek meg a parancs szerint aktív működési területükre, nem szálltak harcba, 
és ha harcba is szállnak, a túlerővel szemben nem lett volna esélyük. revicz-
kyt, aki felderítésre elindult Beregújfaluba, megsebesült és Fornos felé indult.16 
közben a menekülő csapat nagyberegre érkezett, ahol élelmiszert vásároltak. 
A faluba kassakürthy károly és géró józsef kézigránáttal a zsebében ment be, 
közben nem egy csendőrség mellett haladtak el. A helyiek nem árulták el őket, 
és tovább is álltak. Október 10-én szolyva közelébe érkeztek.17 közben még 
október 8-án a hírszerzéstől beérkezett jelentést kaptak, amiben az állt, hogy na-
gyobb arányú cseh vasúti csapatszállítás folyik Beregszász irányába. stefán arra 
a következtetésre jutott, hogy az ellenség észlelték a tarpai rést, és próbálják azt 
lezárni. Így stefán úgy döntött, hogy 8-ról 9-re virradó éjjelén a Bátyú–nagy-
szőlős vasútvonalnak Benénél és Bátyúnál történő megszakításával rést képez, 
amint áttesz még néhány alakulatot. A terv megvalósítását azonban nehezítette, 
hogy a frissen megalakult csapatok felfegyverzése és kiképzése még nem feje-
ződött be, valamint stefánnak nem volt engedélye nagyobb egységek akcióba 
14 BiCsák, i.m. 2011. 41.
15 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. II. rész.
16 Uo. II. rész.
17 Uo. II. rész.
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helyezésére.18 A tervnek megfelelően tehát október 8-án délután megtörtént a 7., 
a 8. és a 9. számú járőr felszerelése, és zajlott a kioktatása. kémery nagy Imre 
tartalékos hadnagy parancsnoksága alatt álló 7. számú járőrcsapat 9-re virra-
dó éjszaka surrant át a határon. ezen járőrcsapat feladata volt a Bene melletti, 
Borzsaván átívelő vasúti híd felrobbantása. Az utasításnak megfelelően 9-én 
éjfélkor megrohanták a hidat és lelőtték az őrszemet.19

dénesfay dinich győző, aki a terv szerint lengyelországba vezette csoport-
ját, útja során Beregszászban összetűzésbe kerül a csehekkel. megmaradt csapa-
tával azonban kígyós felé indul. nagymuzsaly és kígyós határában diákokkal is 
találkoznak. hajnalra a derceni erdők alá értek, a szernye mocsárhoz. egy derceni 
származású ember viszont megmutatta nekik az utat gut község felé. ő azonban 
elárulta őket és gut alatt foglyul ejtették a magyar szabadcsapatosok egy részét. A 
csendőrök mindezek után üldözni kezdték a rongyosokat.20 

Az Obis gyula vezette 3. számú járőrcsoport 9 tagból állt. A csapat Bereg-
szászt kikerülve Beregújfaluban, majd továbbhaladva a munkácstól délkeletre, 
keletre fekvő falvakban fejtett ki propagandatevékenységet. Október 13-án érték 
el szolyva határát. tevékenységük alatt viszont szolyva városát ellenőrzés alá 
vonta a cseh katonaság. A 3. számú járőrcsoporthoz csatlakozott a prém-csoport 
4 tagja. A csapat galambosig jutott, itt az erdőben telepednek le, de az egykori 
prém-csoport két tagja úgy döntött, hogy átkelnek a latorcán. A két vállalkozó 
szellemű szabadcsapatost foglyul ejtették és megbilincselve elszállították őket. Az 
elszállított „rongyosok” ekként emlékeztek vissza raboskodásuk idejére: „1938. 
október 18-án, elfogatásunk napján szürkületkor összeköröztek és parasztszekér-
re tettek s útnak indítottak bennünket két csendőr kíséretében. Munkácsra szál-
lítottak. Volovec városába vittek először ott meglepve láttunk egy csapat leányt, 
akik összefogózva énekelték „Az a szép, az a szép…” magyarul énekeltek s meg-
lepettségünkre a csendőrök nem merték leinteni, elhallgattatni őket. Volovecnél 
leszállítottak bennünket a szekérről és vonatra szálltunk át, éjszaka 1 órára már 
a munkácsi laktanyához értünk. Bezárásunk után két rabot hoztak, magyarokat, 
akik elmesélték, hogy a derceni ütközetről mindnyájan tudtak. Szívünk, lelkük ve-
lünk volt és segítettek is volna, ha fegyvereikből az ütőszeget nem szedték volna 
ki a csehek. Míg raboskodtunk, ahányszor nyílott a vasajtó, annyiszor hangzott 
fel: „Fiúk, becsülettel, Éljen Horthy Miklós, Éljen Imrédy.” „Ekkor tudtuk, hogy 
magyar katonákat hoztak. Elvittek bennünket egy este kihallgatásra. A csehek, a 
cseh őrnagy kérdezte: 

− Maga tiszt?
− Rongyos!
− Hát milyen bandához tartoznak? − kérdi.
− Rongyosokhoz! − feleltem.

18 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. III. rész. 
19 Uo. III. rész.
20 BiCsák, i.m. 2011. 43.
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− Ja! – nevetett a cseh őrnagy!
Így raboskodtunk 8 hónapon át.”21 
A veszély miatt a járőrök négy napon keresztül a hegyekben, az erdőben dol-

gozó famunkások között fejtettek ki propagandát.22 A Vinczek jenő vezette 8 fős 
4. számú járőr feladatát nem tudta teljesíteni. még Beregszásznál leleplezték őket 
a Vérke folyó előtt. Vinczek a helyzet miatt a visszavonulás mellett döntött. A 
járőr a fegyvereit és röpcéduláit a mezőre munkára érkezők között szétosztotta, és 
még az nap, október 9-én, a hajnali órákban a tarpai résen át hazatért.23 A hazatérő 
4. számú járőrcsoportot a dénesfay-dinich győző parancsnoksága alatt álló 15 
tagú, valamint az Iványi pál hadnagy vezette 13 tagú 6. járőrcsoport váltotta fel. 
A két járőr minden gond nélkül jutott át a tarpai résen, és nagymuzsaly határában 
húzták meg magukat. Október 9-én, délután egyesült feladatuk a következő volt: 
munkácsot északról megkerülve, Antalóc fölött Ungvár és perecseny között pro-
pagandát végrehajtani.24 

Az 1. századot vagyis a „h” csoportot stefán Valér ezredes 2 tiszt és 96 fő 
legénységgel állította ki prém józsef tartalékos főhadnagy vezetésével, míg a 2. 
századot, az „s” csoportot pedig a lövész zászlóaljakból vezényelt legénységből 
állította ki, 152 fős volt, parancsnoka Iván Imre tartalékos főhadnagy lett. Az 1. 
és 2. század a következő parancsot kapta: „A parancs: Irány Beregszász, Mun-
kács, azok megrohanhatók, birtokba kell vennök, utána, ha lehet, Ungvárt.”25 A 
prém józsef vezette 1. század összetűzés nélkül lépte át a határt. már érkezésük 
után megkezdték a távíró és távbeszélő vezetékek rongálását, hogy ezzel is aka-
dályozzák a cseh csapatok kommunikációját. Viszont Borzsova nevű településen 
felfedték magukat a csehek előtt. A borzsovai akció így sokba került a prém száza-
dának, ugyanis a csehek gyors katonai összevonást hajtottak végre, és megkezd-
ték az 1. század üldözését. A nap folyamán többször megváltoztatták Beregszász 
és nagymuzsaly között lévő szálláshelyüket, és a délutáni tiszti gyűlésen a cseh 
csapatmozgásokat észlelve szóba került a magyarországra történő visszavonulás 
kérdése is. Azonban a tartalékos főhadnagy arra az elhatározásra jutott, hogy meg-
maradnak a kapott parancsnál, és 18 óra tájt megindultak munkács felé. prém szá-
zadát visszavezeti a határtól, s útjuk közben nem találkoztak cseh csendőrökkel, 
emiatt nagyon nyugodt körülmények között érkeztek meg október 11-én a kora 
reggeli órákban a szernye-mocsáron át dercen és Fornos között fekvő erdőbe,  
a „Nyíres makkosba”26, amely megfelelő feltételeket biztosított számukra a rej-
tőzködéshez, valamint a mocsár nehezen megközelíthető ingoványos területnek 
számított. A falvakban gyorsan híre ment a magyar csapat megjelenésének, főként 
propagandatevékenységük miatt. (lásd! 1. számú melléklet)
21 mnl-k.94-1939 c/a dosszié.
22 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos.1939. II. rész. 
23 Uo. III. rész.
24 BiCsák, i.m. 2011. 44.
25 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. II. rész. 
26 Máté Bálint (1923, dercen)
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A dercen és Fornos között lezajlott csatának szem- és fültanúja volt máté 
Bálint, aki 1923-ban született dercenben, így emlékezik vissza a csatára: „Nem 
tudom pontoson már a számokot, de olyan harminc és ötven köröl lehettek. Vótak 
fegyvereik is. Járt a faluba egy-kettő, de nem az egész, bejött egy pár közölök a sa-
ját vesztökre. Jöttek bemutatkozni, kicsodák vagy micsodák ök. Akko nap kiküjdött 
apám a mezőre. Egy másfél kiló méterre vótak a mezőn tölem, amikor már rá 
tudtam jönni, hogy itt vannak a szabadságharcosok, itt táboroznak a Nyíres mak-
kosba. Na mi a faluba úgy is hívtuk ököt, hogy a „Rongyos gárda”. Azér hijtuk 
mi így ököt, me nem vót sok mindenyök csak, egy pár fegyverjök meg bicikli. Na 
hát én ott voltam egész nap, a fődet takarétani. Délután úgy öt óra tájba még ott 
voltam a mezőn elbújva, míg végbe ment az erdőben a harc. Majd mikor már vége 
lett a csatának, hát tartott az körülbelül nem sokáig, egy három negyed óráig, 
elindoltam futva haza. Tüzelés volt rendes, rendes úgy, hogy háború vót na. Hát 
csak az vót a szerencse, hogy nem sokáig tartott. Elesett a „Rongyos gárda”. A 
halott gárdistákot a derceni emberek összeszedték, oszt egyet a Kerek-hegy lábá-
hoz temettek el, nyócat meg Fornoson temettek e.”27 (lásd! 2. számú melléklet)

A csehek tankokkal és tüzérséggel kezdték el lőni a magyar csapatokat. prém, 
hogy a csapatot be ne kerítsék, elrendelte a még szabadnak látszó keleti irányban 
történő elvonulást. A gyors riadóztatás és indulás miatt a század több kisebb, 4-8 
fős csoportra esett szét. A század egy részének harc nélkül sikerült elmenekülni, 
míg a többi tagja a sötétedés beálltáig küzdött a túlerővel szemben. A derceni 
ütközetben a századból 9 fő, és a hozzájuk csatlakozott ruszin személy esett el. 
menekülés közben lengyelországot 6 főnek sikerült elérnie, míg magyarországra 
22-en tértek vissza. A század 19 tagja bujdosott, majd a felvidéki bevonuláskor 
került elő, míg a század nagyobb része, 40 tagja fogságba esett.28 

A menekülő gárda tagjairól egy korabeli sajtó tudósít. A cikk megjelenésének 
apropója, hogy a makkosjánosi főjegyzőhöz érkezik egy levél. A levél tartalma: 
„Ngs. Főjegyző Urnak Makkos Jánosi. Ismeretlenül is egy magyar szívességre 
kérem. 1938. október 11-én parancsnoka voltam annak a csoportnak, amelyik 
Dercen és Fornos között megütközött a csehekkel, ebben az ütközetben szétver-
ték csapatunk és nekem is menekülni kellett. Így jutottam őrmesteremmel együtt 
községének határába. Ott egy idősebb (40 év körüli) és egy 24–26 éves fiatalem-
berrel találkoztam, akik szénát raktak ökrös szekérre a réten. Ezek az emberek 
életük kockáztatásával becsempésztek bennünket a cseh katonasággal megrakott 
faluba. Ott, miután minden jóval elláttak bennünket, a fiatalabb elvezetett minket 
a trianoni határig Daróc alá. Írta: K.I”29 Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
a helybeli emberek segítették a gárdistákat, és a kutatásunk ezt be is bizonyította.

A harc közben elesett 6 szabadcsapatos holttestét Fornosra szállították, s 
közös sírba helyezték őket örök nyugalomra. (lásd! 3 számú melléklet) horvát 
27 Máté Bálint (1923, dercen)
28 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. II. rész. 
29 Oszk: A „Rongyos Gárda szolgálatában”. Felvidéki hadirokkantak lapja. 1938. 6. 
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Bertalan, a fornosi kmksz-alapszervezet elnöke elmondása alapján: 6 holttestet 
temettek ide és egyet pedig a derceni Kerekhegy lábához.30

egy általunk 2014-ben készített interjúból további fontos és értékes informá-
ciót tudhattunk meg a „rongyos gárdáról” és tevékenységükről Fornos és dercen 
településeken. darcsi ágnes 1923. december 16-án született Fornoson, aki a kö-
vetkező információkat mesélte el nekünk: Nemcsak Dercenbe jártak, jártak azok 
itt is, a szbadcsapatosok. Fejöttek a bódba, magyar pénzve fizettek, vettek azok 
mindent. Gyulbáttyám az egyik falubeli ember ement az Ilyés tanétóhoz megmon-
dani, hogy mi van. El is mentek Dercenbe bejelenteni, találkoztak a derceni biróva, 
Máté Imréve 1938-ba, oszt az ki is hijta a cseh tankot, és vót osztán perepelés. 
Nem tudom, hogy azok a „Rongyos” katonák, hogy mertek szembeszállni a tankva 
a fapuskáva. Igazi hazafiak vótak, az bizos is. Ez szent és igaz. Mive apám vóta 
a biró a faluba, Darcsi Sándor jött hozzá, egy úr kiőtözve, oszt kérdezte töle, ki 
adta ki a magyar katonákot? Apám meg azt mondta, nincs tudomásom felőle. 
Jót mondott? Jót, mi lött vóna vele, ha igazat mond, evitték vóna mint az Ilyés 
tanétót, oszt itt maradt a három fija. Na oszt Szim Lőrinc ajándékozott 6 szép fa 
koporsót, akko oszt szépen kivájták a sírt a koporsóknak. Ez mind szent és igaz 
vót, amit emondottam.”31 Az elesettekről hivatalos feljegyzést írtak, mert abban 
bíztak, hogy majd a talált tárgyak alapján a hozzátartozók jelentkeznek. Így hang-
zott a jelentés: „1938. október 11-én a derceni Makkos úrbéri erdőnél lezajlott 
ütközetről, ahol elesett 6 magyar felkelő. Személyazonnoságaiknak megállapítá-
sáról e hivatalos jelentés születik a derceni bíró kezdeményezésére. Az első számú 
halott 26 éves körül volt, civil pepita öltözetben. Az áldozatnál egy levelezőlapot 
találtak Némety Varga József névre, ezt a levelezőlapot Kecskeméten adták fel, s 
Kisvárdára volt címezve. A harmadik számú halott 20-23 éves korú lehetett, ő cseh 
katonai hadsereg egyenruhát viselt. Nála szintén volt egy levelezőlap Volosvai 
Vasziltól Kovászóról (Beregszász mellett). A többi áldozatnál nem találtunk hiva-
talos okmányokat.”32 

A felkutatott adatokból levonhatjuk a következtetést, hogy a „rongyos gár-
dának” a léte ismeretes volt az itteni emberek előtt, viszont kevés idős ember él 
azok közül, akik hallhattak erről az eseményről és emlékeznek is rá. Annak oka 
pedig, hogy kevés információt tudnak az adatközlők a magyar csapatok számá-
ra vereségbe fulladó harcról, az az oka, hogy a település vezetői gárdája félt a 
cseh hatalomtól és titoktartásra kötelezték őket. Az általunk felhasznált irodalom 
és kutatási adat fedi egymást, tehát több forrás is igazolja, ami azt jelenti, hogy 
a „rongyos gárda” valóban létezett s tevékenykedett vidékünkön. Az általunk 
készített interjúk pedig szintén hiteles információkat közölnek, mivel a levéltári 
forrás, valamint a felkutatott sajtóanyag fedi a máté Bálint és darcsi ágnes által 
elmondott információkat.
30 horvát Bertalan (1958, dercen)
31 dArCsi ágnes (1923, Fornos)
32 mnl: A rongyos gárda harcai / írta egy rongyos. Budapest, stephaneum ny., 1939. IV. rész.
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