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azőszirózsásforradalomutáninapokban,1918.novemberelején,ipolyságonismegalakultanemzetőrség.ennekparancsnokakürthyernőhuszárszázados,kistúriföldbirtokos és helyettese, dr. salkovszky jenő tartalékos hadnagy, ipolysági ügyvéd lett.
Létszáma az eskütételkor meghaladta a száz főt. sajnos, a felszerelésük, így katonai
erejükis,szegényesvolt:95-ösmannlicherekkelvoltakellátva,hosszú,másfélméteres
fegyverekkel.ezeketszíjhelyettfonottgurtnivagydarabkötéltartottaavállon.magaaz
eskütételafőtéren,avármegyeházaelőttvoltmegtartva.aszázad5szakaszbólállott,
vezetőiktartalékostisztekvoltak.ahelyinemzetőrségbiztosítottaatörvényességetésa
rendetnemcsakhelyben,hanemtávolabb,főlegavolthontmegyeterületénis.Főadatközlőm,bertasándornyugalmazotttanárszerintmégkorponaisigénybevetteasegítségüket,mertottfosztogatásokéserőszakostámadásokértékalakosságot.derekasan
helytálltakegészenacsehlégionistákbevonulásáig,1919.január20-ig.
az államfordulat, a „prevrat” ipolyságon nem zajlott le egyszerű katonai megszállással.acsehlégionistákCsatafelőljanuár19-éndélelőttvonattalérkeztekavasútállomásra. itt nemzetőrségünk vezetői fogadták őket, és dr. salkovszky jenő ügyvéd
közöltevelük,hogyademarkációsvonal,vagyisazipolyfolyótúloldalánvannak,ezzel
megsértettékabékeszerződésbenelfogadottideigleneshatárvonalat.eztaparancsnokuktudomásulvette,elnézéstkért,ésazegészszerelvényvisszavonultpárkányirányába.
másnap,január20-ánGyerkfelőlgyalogosanközelítettékmegavárost–teljesfelszereléssel:azöszvéresszekerekenafelszereléstszállították,akatonákpedigolasz
hegyivadász-egyenruhátviseltek:széleskalapokkal,lábszárvédősenvonultakgyaloga
városfelé.mivelakkorméghivatalos,ill.legáliskatonaságaazújonnankikiáltottállamnaknemvolt,ezekakatonaiegységekinkábbszabadcsapatokvagylégiósokvoltak,
egyenruhájukezértnemvoltegységes.
azállamfordulatigmegmaradtazaddigiközigazgatásirend.ahivatalnokokhelyükönmaradtak,avárosbíróZanolettyjózsefvolt.városunkszülötteközvetlentanulmányai befejezése után itt kezdett dolgozni, majd 1915-ben városbíróvá választották,
vagyis napjaink polgármesterévé. nehéz munkát vállalt magára: a világháború évei
utánaszegénységéselkeseredettséguralkodottmindenütt.ittismegkellettszüntetniakaotikusviszonyokatésbiztosítaniatörvényességet,arendetmindenütt.agyőztes antanthatalmak már 1918 nyarán döntöttek a „nemzetállamok” kialakításáról a
régimonarchiahelyén.ezekhatárait,nemzetiségiösszetételénekalakulásátmindjárt
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aháborúutánihónapokkatonaiösszeütközései,konfliktusai,részbenpedigapárizsi
békekonferencia határkijelölő bizottságának döntései határozták meg. a városbíró
sokatmondó célt tűzött ki maga és munkatársai számára: „Tiszta kezekkel – tiszta
munkát!”,stovábbraisahelyénmaradtésvezetteavárosát.avárosifőjegyződrozd
andrásmaradt.
alégionistákbevonulásárasokanvoltakkíváncsiak,ésmegcsodáltákaszokatlan
egyenruhássereget.abbanazidőbenavároshatáraészakrólamaiállamrendőrségnél
ésaszovjetemlékműnélvolt.arendőrséggelszemben,apetőfiutcasarkánmárakkor
isálltegyjólmenővendéglő.ittborozgattaknéhányan,köztükspitzervilmostartalékoshadnagy,azsidóiskolaigazgatójánakfiais,akiakitódulttömeggelmentmegnézniakatonaibevonulást.acigányzenehangjaimellettköszöntötteőket,mireaparancsnokmegköszöntea„szívesfogadtatást”,mivelazthitte,azőfogadásukrakészítették
azipolyságiakazenésműsort.
ezután előőrsei felderítették a terepet, majd amikor visszaérkeztek, a zászlóaljnyi
katonaság megszállta a középületeket. maga a parancsnokság a városháza (ma a
FegyvernekiFerencközösigazgatásúkatolikusiskola)épületébenrendezkedettbe,a
katonaságpedigavárosiskoláibanszálltmeg.ahatárvonalafolyónátívelőhidatszelteát,ígyahomokvárosrészamagyarTanácsköztársaságirányításaalattmaradt.az
ittenivárosinemzetőrséggyakorlatilag1919.január20-ávalmegszűnt.magyaroldalonakatonaierőtcsakapálmay-csoportképviselte,kiknekszékhelyerétságonvolt.
pálmay ernő százados a világháború alatt hadifogságba esett, onnan csak 1918
novemberébentérthaza.őlettaLévánállomásozóhonvédgéppuskástanfolyamutolsóparancsnoka.amikorazországbankaotikusviszonyokalakultakki,pálmayakatonákbólésahozzájukkésőbbcsatlakozóbarsiéshontipolgárokból,diákokbólabelső
rendfenntartásavégettönkéntesalakulatotszervezett.ezhamarosanegyszázadnyi
erőt képviselt, és összeütközésbe került az előrenyomuló cseh légiósokkal Zsolna,
Galgóc,Trencsénteplichatárában.akárolyi-kormánypálmaytésegységét1919.január8-ánazipolybalpartjárarendelte,ademarkációsvonaldélioldalára.ezértkatonái
közülazokat,akiketcsaládjukafolyóészakioldaláhozkötött,aszolgálatalólfelmentette.ígyösszesen79-enmaradtak,24tisztés55katona.acsoportjanuár9–10-én
drégelypalánkrólelőszörnagyorosziba,majdrétságratelepült.ahomokvárosrészben
lakógyerekek,középiskolástanulók1918.december20-ától,akarácsonyiszünetkezdetétől már nem járhattak iskolába a „prevrat” alatt, de ezt később március 1-jéig
mégisengedélyezték.
ahídkétoldalánőrségellenőrizteacivillakosságátjárását.magyaroldalonarégi
vámház,szlovákoldalonpedigazipolyutcasarkiépületevoltazőrséghelye.március1jénacsehkatonákteljesenlezártákahatárt:ahídközepét„spanyolbakokkal”eltorlaszolták,nepomukiszentjánosszobrát(melyetanépcsakjánoskánaknevezett)pedig
magukfeléfordították,hogyrájukvigyázzon.1944decemberében,amásodikvilágháborúalattafelrobbantotthidakkalegyütt„jánoska”szobraisvégérvényeseneltűnt.
márciusbanújranövekednikezdettapálmay-csoportlétszáma.sokanmegszöktek
azinnensőoldalonlévőközségekfiataljaiközül.azok,akiknemakartakabehívókézhezvételeutánamagyarokellenharcolni,inkábbátszöktekademarkációsvonaltúloldalára.acsoportígymártöbbszázfőnyireduzzadt.kunbélauralmaalattpálmayernő
katonáiisnehézhelyzetbekerültek.anépbiztosokkormányapálmayhozmegbízotta-
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kat küldött azzal, hogy álljanak át harcolni az ő oldalukra. „katona vagyok, és nem
érdekel a maguk politikája. én csak a hazámat akarom megvédeni az idegenekkel
szemben!” – volt pálmay válasza. 1919 májusában ezért több tisztet és sorkatonát
hozzátartozóikkalegyüttletartóztattakésavácivésztörvényszékeléhurcoltak.acsoportazonbanösszefogott,megmentettetagjaitabebörtönzéstőlésahaláltól.
aTanácsköztársaságkikiáltásárareakciókéntacseh-szlovákkormányelrendelteaz
1892–1898-asévfolyamokáltalánosmozgósítását,eztaparancsotazonbancsakkevesen teljesítették. sokan inkább átszöktek magyarországra, és beálltak a pálmay-csoportba.amagyarországiszovjetekkülpolitikaihelyzeteazonbanválságossáváltazzal,
hogyáprilis17-énmegkezdődöttarománoffenzíva,ésmájus2-ánszolnoknálmárelértékaTiszavonalát.áprilisvégénCsehszlovákiaismegtámadtamagyarországot.abudapesti munkás- és katonatanács erélyes védekezésre szánta el magát. április 22-én
böhmvilmostatiszántúlihadseregfőparancsnokává,stromfeldaurélezredestvezérkarifőnökké,szamuelyTibornépbiztostpedigafrontmögöttibizottságokparancsnokávánevezteki.aproletárdiktatúraígyesettátelsőkrízisénáprilis28.ésmájus7.között.
stromfeldaurélvezérkarifőnök,arégimonarchiaegyiklegjelesebbtisztje,átszervezte
kunbélavörösseregét,ésészakiiránybanindítotttámadást.
elfogultságnélkülnehézbeszélnilegújabbkoritörténelmünkről.sokemlékélmég
az emberekben ezekről az eseményekről, viszont sajnos, kevés írásos emlékünk
maradt meg. ezért fontos dokumentuma az ipoly menti harcoknak az a kéziratban
fennmaradtvisszaemlékezésis,amelybenvendelínsahulčík,azújállamtólkinevezett
második„zsupán”–azazfőispán–ígyemlékezik:„abolsevikokfegyveresbetörésére
mi,hontiakélénkenemlékezünk.hiszenseholnemvoltmegyeihivatalolyanközela
határhoz,mintipolyságon–alig300méterre!ahivataltakkorvettemát,amikor1919.
március26-ánazelsőzsupán,LehotskýGusztávkorponaiügyvédlemondott.amegyei
hivatalsoknehézséggelküzdvedolgozotttovább,ahivataloknakafelesemvoltelfoglalva,ígymindenkikettőhelyettdolgozott.valamittennünkkellett,hogyahivatalnokok
munkájátmegkönnyítsük:április9-énbeindítottukaközösmenzát,maršanezredessel
közösenbiztosítottukalkalmazottainknakazestiprogramot.májuselsejemegünnepléséreakatonasággalegyüttnyilvánosünnepségettartottunk.amegyeházabalkonjáról ünnepi beszédek hangzottak el, mihály öcsém – akkor még főiskolás, egyúttal a
megyeihivataltitkárarázusköltőnkversét,ahojzemdrahá-tszavaltael.
de a polgárok és a régi hivatalnokok nem ünnepelték velünk a munka ünnepét.
budapestrőlolyanjelszavakkalvoltakbuzdítva,minta»nem,nemsoha!«abuzdításon
kívülarégihivatalnokokmegkaptákamagasabbfizetést,különbözőpótlékokkal,mintpl.
300koronaöltözködésre,300koronaagyerekekrestb.arról,hogyezekmagyarországon
nyomtatottértéktelenpénzek,afélrevezetetthivatalnokoksemmitnemtudtak.
május 2-án katonaságunk lecserélődött. a hivatalnokok majdnem egész májust
végigőrködték,aligaludtak,mivelmegtudtuk,hogyamagyaroldalontöbbmint1000
gyalogos katona áll, ágyúkkal és páncélvonattal felszerelve. pozsonyba a történteket
hetentekétszerisjelentettem.május16-ánŠrobárvavrominiszterrelszemélyesenis
beszéltem, követelve a lehető leggyorsabb segítséget… az ipoly nem olyan széles és
nagyfolyó,mintaduna,ésabolsevikokminketazirodáinkbanlőhetnekagyonlövészárkaikból,mintaverebeket…végülsokkérésünkremájus29-énéjszakamegérkezett
azerősítés–kb.80légióskatonaöszvérekkelés4-5gépfegyverrel…nagylövöldözés-
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reébredtem:avároséjféltőlkörülvoltzárvaabolsevikoktól…kislétszámúlégiósegységünk hősiesen küzdött, a várost éjféltől délután 3 óráig, tehát több mint 15 órán
keresztültartották.CsakezutánkezdtekvisszahúzódniaTúr–rakonca–németiútvonalon”–írjasahulčík.
májusbantehátfegyverropogástólletthangosazipolyegészvölgye.apálmay-csoportlétszámaisgyarapodottazokkalafiatalokkal,akikátszöktekademarkációsvonalon.1919.május29-énazipolyhídvégiésipolyságiütközetsoránavöröskatonákegyesülveapálmay-csoporttalátkeltekamegáradtipolyon,ezzeládázharcokkezdődteka
városterületén.avédelemegyikfontosgócpontjaazőrhegycsúcsavolt(kisséészakraamaitemetőkerttől),aholanehézgéppuskáktüzefékezteafolyónvalóátkelést.a
védelemmásikfontospontjaarégivárhegy,amaikálváriafelettiterületvolt,szintén
géppuskás lövészekkel. Öt órán át harcoltak a város birtoklásáért, amely „pünkösdi
csataként”kerültbeahelytörténetbe.
másnapacsehcsapatokvisszavonulásrakényszerültekpalástéskorponairányában.ígymájus30-án,pünkösdvasárnapjánipolyságrövididőreújraamagyarcsapatokkezébekerült.bertasándornyugdíjastanárkorábbankiírtaazittenihalottianyakönyvbőlazelesettmagyarkatonáknévsorát,melybenakövetkezőkszerepeltek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Név
Zsóka István
Hatvanger János
Albert József
Farkas JenĘ
Koncz József
Kiss István
Matyó János
Balogh István
Greschó János

Kor
24
17
23
20
24
15
21
21
25

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Molnár Ferenc
Antal Imre
Bazsó János
Török János
Enger Andor
Szathmáry Lajos

22
21
21
33
23
27

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jurkolák András
Schréter Ödön
Bory István
Zsilka János
Hribyk Kázmér
Fuksz Ferenc
Bartos Elemér

26
21
43
22
22
23

Megjegyzés

Lévai református tanító,
fĘhadnagy, századparancsnok

Tizedes, honti lakos, családos
Nemeskájai, tüdĘlövéssel még két
hétig élt

GaramszĘllĘsi, az Ipolyba fúlt
Verseci lakos
Ipolysági, szakaszparancsnok volt
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1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.
37.

Név
Kiss János
Mészáros Lajos
Valles László
Gáspár Pál Ęrv.
Kapka Károly
Zsóka István
Albert József
Jakubík János
Id. Hatvanger János
Skuta József
Fuksz Ferenc
Jurkoláb András
Farkas JenĘ tizedes

2.
5.
8.
11.
14.
14.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.

Név
Jakiel János
Bodzsár János
HegedĦs Ferenc
Csordás Pál
Molnár János Ęrv.
Ifj. Hatvanger János
Molnár Ferenc
Sinkovics Antal
Vicián István
Jovics Sándor
Schreiber Ödön
Matyó János
Koncz József

3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.

Név
Várady György
Frokos József
Gábor György
Tamaskai János
Gresshó János fĘhadnagy
Török János tizedes
Bojtos István
Guthász Béla
Krajcsík Antal
Szathmáry Lajos
Matus Bálint
Balogh István

megjegyzés:bartoselemérazsidótemetőbenletteltemetve.blumfeldetaszüleivalószínűlegLéváravitték,
ésazottanitemetőbennyugszik.hribykkázmérgaramszőllősilakosholttestétakórházbanismertékfelidős
szülei,ésvalószínűlegövéazegyik„ismeretlen”fejfájúsír.

azelesettcsehkatonáksírjaivaskerítésselvannakkörülvéve,közelamagyarkatonák
sírjaihoz.bertasándorhelyszínrajzotiskészítettazakkormégolvashatósírkövekfeliratairól.
a „pünkösdvasárnapi” csatában csupán ipolyhídvég és ipolyság között 71 katona
vesztetteéletétamagyarokközül,mígacsehekveszteségétenneknéhányszorosára
becsülték a harcok után. a légionisták nagyobb része a visszavonulás alatt esett el,
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mivelazadatközlőszerintahalottianyakönyvnéhányhelyenpontatlanvolt,visszaemlékezéseialapjánezeketazadatokatmégkiegészítetteakövetkezőkkel:azújtemetőbejáratátólmintegy50méterreszétvertkoponyávalfeküdtblumfeldborkereskedő
fia, árpád. bizonyára az ütközet után hozzátartozói hazavitték tetemét Lévára, és ott
kerültbejegyzésreahalottakközé.a15.sz.szathmáryLajosonkívülmégtöbbsúlyos
sebesültkerültahelyikórházba.ezeknincsenekahalottakközöttfeltüntetve.ahalottianyakönyvbentaláltakviszontmásokat,ígyacsehdurdajánnevét(1891–1919),aki
28évesenvesztetteeléletét.mégazütközetelőtt,járőrszolgálatotteljesítvehaltmeg
mintszázados.Lovabevittetetemétaszálláshelyre,ígyatemetésérealovátiskivezették.slivaemiltizedesa8.határzászlóaljbólszinténmájus30-ánesettel,azőneve
semszerepeltazelesettekközött.
azáttörésnapjánésazaztkövetőnapokon22civilvesztetteéletét,többnyirenők.
akövetkező,aránylagbékésnapokbansorkerültavöröskatonákkatonaitiszteletadással történő temetésére. az ipolysági temetőben, a főbejárattól balra voltak eltemetve,sírkeresztjükönnevükkel.sajnos,az1948utánipolitikaiváltozásokmiattezek
asírokellettekhanyagolva,afejfákelkorhadtak.avaskeresztekmárazújabbrendszerváltásutániévekben(1990–92-ben)készültekamezőgazdaságiiskolaműhelyeiben. nemsokára a közös sírhalmok elé egy szép kopjafa-kompozíció került, a
megbékéléskapuja.ehhezafaanyagotakemenceierdészetadta,aművészifafaragó
munkátpedigTassvárospedagógusaivállalták.
apünkösdiütközetbenésazaztkövetőnapokbanelesetteknévsoraakövetkező:
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amikoravárosfelettiútelágazásoktólakorpona-patakmelletttovábbtartottazüldözésükpalástéskorponairányában.
vendelínsahulčíkvisszaemlékezéseszerint:„aharcoktovábbfolytatódtakkorpona
ésselmecbányakörnyékén,ezutóbbijúnius15-ighontmegyeszékhelyevolt.Gondot
okozottalakosságazonrésze,akikamagyarokkalszimpatizáltak.június15-evolta
legvéresebb ütközetek napja a selmecbánya–piarg–bakabánya–hontbagonya vonalon.amioldalunkonemberiéletekben15-18%-osvoltaveszteség.június24-eután
lassan visszatértek hivatalnokaink is” – írja a zsupán selmecbányáról, az akkori
megyeszékhelyről.akkorazúj(ideiglenes)demarkációsvonalafelsőtúriútkereszteződésnélvolt.
„ennyitrövidenazokbólatörténetekből,amelyek1919-benhontbanzajlottak...ezeka
jegyzeteim csak apró részletek az eseményekből, amelyekre ma is emlékszem – a
véresmájusi-júniusinapokra,amelyekpróbáratettekmindnyájunkat…”–írtajegyzetei
végénhontmegyemásodikzsupánja,akiazelőtthont-nádasközségnekvoltaplébánosa,vendelínsahulčík.őhitte,hogyazelesettekéletüketáldoztákakorjelszavaszerint:„Zaboha,zavlasť,zanárod”–vagyisazistenért,ahazáért,anemzetért.
atörténelemismereteakkorérielcélját,haközelebbhozzukamegtörténteseményeketazutókoremberéhez.esetünkbenmegnézni,felkutatniazeseményeklényegét
éstiszteletteladóznielesetteinkemlékének!
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