
Nyergesiek az I. világháborúban osztották be. Innen indult az ezred augusztus 7-8-án az 
 orosz frontra, Galíciába.
Az 1867 utáni csaknem fél évszázados nyugalmas periódust Az ezred, mint az osztrák-magyar ármádia gyalogsági 
1914 nyarától 4 évig tartó öldöklő háború követte, a alakulata 1717-től származtatja eredetét. 1852-től 1910-ig 
háborút pedig az Osztrák-Magyar Monarchia és a történel- Mihály orosz nagyherceg volt a tulajdonosa. Esztergom 
mi Magyarország forradalmaktól, majd ellenforradalmak- szabad királyi város háziezrede. Itt, Esztergomban 
tól kísért felbomlása. E folyamat végpontja a trianoni állomásozott az ezred pótzászlóalja, itt történt a sorozás, a 
békeszerződés volt (1920.), amely Magyarország területét hadkiegészítés és a nyilvántartás. Ide vonultak be a 
egyharmadára faragta, s jóllehet az ország így nyelvileg és tartalékosok, akik Esztergom, Bars és Hont vármegyék 
etnikailag sokkal homogénebb lett, a Kárpát-medence fiaiból adódtak.
magyarságának mintegy harmadát azonban idegen Az augusztus 7-8-ai elindulásról a korabeli tudósítók így 
államhatárok közé zárta. írtak: „A nemzet színe-java ajkukon dallal, fejükön rózsás 
Az 1914. június 28-ai szarajevói merénylet, amely az csákókkal, kipirult arccal, a lelkesedés örömmámorával elindult 
osztrák-magyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd és felesége megírni a halhatatlanság történelmét – vérbetűkkel. A dalos ajkú 
életét kioltotta, az egész világon szenzációt keltett. Az egy fiúk, apák, testvérek mámora beleveszett az itthon maradottak 
hónappal később a Monarchia és Szerbia között kezdődött könnyes zokogásába. Mindenütt örömrivalgással üdvözölték a 
háború aligha lepett meg bárkit is, sem az ezt követő hadbavonulókat a Budapest – Hatvan – Kassa – Eperjes – 
hadiüzenetek, amelyeket a szemben álló nagyhatalmak Rzeszov-ig tartó útvonalon.”* Hős fiaink becsülettel helytálltak 
egymáshoz intéztek. Az összecsapásra ugyanis évek óta Orosz- és Lengyelországban, a Kárpátokban, mindenhol, 
készültek a politikusok és a politika ügyei iránt érdeklődő ahová vezényelték az ezredet. Legnagyobb temetőjük Gaje 
újságolvasó emberek egyaránt. Rostockie és Axiniec között 158 hős sírját őrzi 1916-tól. Az 
A négyéves háború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia ezred 1917 októberében a piavéi frontszakaszra vonult le, 
összesen 9 millió embert állított fegyverbe, közülük 3,4 Olaszországba. Itt 210 katonája halt hősi halált. Az ezred a 
milliót Magyarország és Horvátország területéről. Ez azt fegyverszünet megkötése után innen 1918. november 24-
jelenti, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig a 18. és 53. én érkezett meg Esztergomba.
életéve közötti férfilakosság túlnyomó többsége katonai E háborúban 650 nyergesi férfi vett részt, ebből 91 életét vesztette, 
szolgálatot teljesített. A 9 millióból 1,1 millió esett el, 18 hadirokkant lett. A lakosság kegyeletből 1930. október 
csaknem 3,6 millió sebesült meg, s több mint 2 millió került 19-én hősi emlékművet állíttatott, melynek kettős 
hadifogságba. A halottakból mintegy 530 ezer, a bronzalakját Gádi Kayser Lajos alkotta (Árpád fejedelem 
sebesültekből 1,4 millió és a foglyokból 833 ezer került ki a egy korabeli magyar honvédnek a vállára helyezi a bal kezét, 
Lajtán inneni országból. A halálos veszteségek tehát a és jobbját kinyújtva előre mutat). A Rákosi-rezsim alatt a 
magyarországi lakosságot valamivel nagyobb arányban szobrot leemelték (1949.) és elszállították. (A közelmúltban 
sújtották, mint az örökös tartományok népességét. újraöntötték és helyreállították.) Az emlékmű talapzatába 
Az általános mozgósítás 1914. július 31-én volt. A nyergesi vésték a hősi halottak nevét. E névsor alapján a városházán 
hadkötelesek Esztergomba vonultak be, mert ott volt a lévő anyakönyvekből aránylag pontos adatokat tudtam 
hadkiegészítő parancsnokság. Embereink zömét a összegyűjteni, amelyeket a 2000-ben megjelentetett 
gyalogsághoz, a Császári és Királyi 26. gyalogezredbe 
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*Kottra Mihály: A Cs. és Kir. 26. gyalogezred az első világháborúban.
- Nyergesújfalu: Önkormányzat, 1989.



„Nyergesújfalu monográfiája”-ban közöltem is. Azóta két dokumentumokban, és a következőkről tájékoztatott.
hősi halottról, a családtól pontosabb adatokra is szert A császári és királyi 26. gyalogezred halotti anyakönyve szerint 
tettem. Ezeket közreadom azért, hogy ha valaki (polgári foglalkozása kőfaragó volt), az alakulat tábori századának 
rendelkezik első és második világháborús emlékekkel közlegényeként Varga István 1918. június 15-én esett el az 
(levél, irat, tárgyi emlék) hozza el hozzám megmutatni, olaszországi Roncaltonál, Asiagotól délnyugatra. Teteme azonban 
hogy tovább kutathassam a hősi halottak sorsát. A másikat több bajtársáéval együtt az ellenséges állások előtt maradt, így „saját” 
pedig azért, hogy tájékoztassam a hozzátartozókat, hogyan temetéséről nem gondoskodhattak, azaz annak körülményei 
juthatnak pontosabb adatokhoz. tisztázatlanok. Az olaszok valószínűleg megadták a végtisztességet 
A Szalay család elhozta nekem rokonuk: Szalay János fhgy az ellenség elesettjeinek is, és Asiagoban (Vincenza tartomány) 
(19 éves, mh: Katalavéna (olasz front), 1917. november 16.) hantolhatták el.
fényképét és azt a levelet, melyben Szalay János fhgy Itt ma egy jelentős I: világháborús emlékhely található, ahol 
tisztiszolgája értesítette a családot családtagjuk halálának osszáriumban nyugszanak a világháborúban elesett katonák. Az 
körülményeiről. osztrák hadisírgondozó szervezet a Fekete Kereszt felvett róluk egy 
A másik levelet Bujdosóné Varga Margit juttatta el hozzám mintegy nyolcezres névsort, melyben két Varga István van feltüntetve. 
azzal, hogy az ő példájából kiindulva milyen úton deríthetik Mivel személyi adatok nem szerepelnek, ezért feltételezzük, hogy 
ki hozzátartozóik halálának pontosabb körülményeit, egyikük az Ön nagyapja. Az emlékhelyen még közel tizenkétezer 
valamint azt kéri, ha valaki eljut a levélben említett ismeretlen osztrák-magyar katona és több mint harminc-ezer olasz 
(mellékelt) emlékműhöz, fényképezze le és jutassa el a katona nyugszik, akik a térség harcaiban vesztették életüket.
képet hozzám. Mellékelten küldök egy térképvázlatot Roncalto térségéről, valamint 
Varga Margit a Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyo- fényképet az Asiago-i I. világháborús emlékhelyről.”
mányőrző és Hadisírgondozó Osztályon érdeklődött Ezen az úton el lehet indulni rokonaik felkutatására. Az 
nagyapja, Varga István nyughelye után, és a következő emlékhely fényképét mellékeltem, a térképvázlatot pedig 
válasz kapta: nálam meg lehet tekinteni.
„Kérésére, Varga István (sz.: Nyergesújfalu, 1882. 11. 18.) Sajnos a II. világháborús hősi halottak nyughelyéről 
nyughelyének pontosítása érdekében a HM Hadtörténet Intézet és nehezebb adatokat szerezni, de próbálkozzunk meg vele.
Múzeum Bécsi Kirendeltségének munkatársa kutatást folytatott a  Padányi Lajos
Bécsi Hadilevéltárban található I. világ-háborús veszteségi 
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Programelőzetes Színházbérlet egyesületi tagoknak

Webszerkesztő workshop szeptemberben: Az MKE Az MKE megyei szervezete az egyesületi tagok kulturális 
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete és a Tatabányai igényeinek kielégítésére ismét vásárolt színházbérletet. 
Városi Könyvtár ismét tartalmas programot ígér a A tatabányai Jászai Mari Színház, Népház hat alkalommal a 
könyvtárosok és informatikusok számára. A már szombat estékre kínál tartalmas kikapcsolódást.
megszokott helyszínen, a Városi Könyvtárban (Tatabánya, 
Népház út 5.) 2012. szeptember 18-án (kedd) 10 órától Az „egyesületi bérletet” bármelyik tagunk igényelheti, aki 
várjuk az érdeklődőket. tagdíját rendezte. Az aktuális előadás időpontjáról 
A részletes programról tájékoztatunk a Katalist-en és a előzetesen e-mail útján tájékoztatunk és az egyidejűleg 

közölt határidőn belül lehet rá jelentkezni. A jelentkezők szervezet honlapján (www.mkekemsz.hu), tagjainkat e-
között sorsolással dől el, hogy ki használhatja fel az mailben is értesítjük. Jelentkezni előzetesen Szilassi Andrea 
ingyenes színházlátogatás lehetőségét. A „nyertest” az főszervezőnél lehet (szilandi@mail.vktatabanya.hu,
előadás előtt egy héttel értesítjük és egyeztetjük a bérlet tel.: 34/309-743, 311-593). 
átvételének, visszajuttatásának idejét, módját. Ha A workshopok eddigi tevékenységével ismerkedni a: 

https://sites.google.com/site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/ akadályoztatás miatt az egyesületi bérletet mégsem az 
weboldalon lehet. MKE KEM Szervezet tagja veszi igénybe, az adott jegyár 

mértékéig a szervezetet térítés illeti meg.
Kirándulás Almásfüzitőre: A taggyűlésen elfogadott A bérlettől függetlenül lehetőség van szólójegyek 
munkaterv alapján és a tagok javaslatára szervezetünk ősz- foglalására. (A „nyertes” is így hozhat hozzátartozót, 
szel Almásfüzitőre szervezne szakmai programot. A Petőfi ismerőst magával.)  A színház szólójegyeket az el nem kelt 
Sándor Művelődési-, Szabadidőközpont és Könyvtár bérletes helyekre tud kiadni, tehát nincs garancia egymás 
sokak elismerését kivívta. Hogy mivel és hogyan szerzett mellé szóló ülésekre. Az így igényelt jegyek ára minden 
elismerést szakmai körökben, miben jár mások előtt, esetben térítendő, előadásonként eltérő lehet. Aki 
szívesen megnéznénk és meghallgatnánk a helyszínen. mindezek ellenére az adott határidőig jelzi jegyigényét egy 
Október végén, ha már mindenki „ellazult” a könyvtári hét válasz e-mailben, annak a lehető legkedvezőbb lehetőség 
forgataga után, talán a vendéglátók is szívesen fogadnának. szerint egyeztetjük foglalását a színházzal. 
Hogy mivel lehetne tartalmasabbá tenni ezt a napot hely- A színházbérlet a 2012/2013-as évadban is bónusszal jár. 
ben vagy a környéken, arra alternatívákat szívesen fogad a Tavaly éttermi étel- és italfogyasztás, előfizetési díj, 
vezetőség. Javaslatokat a fürdőbelépő stb. árából nyújtott 5-10 % kedvezményt a 
e-mail címre lehet küldeni. bérlet felmutatása. Most egy adott wellness-szállodában 

felkínált kedvezményes pihenés lehetőségét kínálják fel a 
bérlettulajdonosoknak (3 nap/2 éjszaka/2 fő). Az 
ajándékutalvány előzetes regisztrációt követően 2013. 
május 31.-éig lehet felhasználni és a foglalást követően is 
átruházható. 

kissne.anda.klara@jamk.hu

7

http://www.dragonweb.hu/blog/a-bongeszo-mint-e-konyv-olvaso/


Akár bérlet-, akár bónuszigény vagy bővebb információ Ismét VERZÓ
esetén jelentkezni lehet Kissné Anda Kláránál (József  
Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, Fő tér 2.; Tel.: 34/513- Az MKE hírlevele, a nak megjelenése 
679, 513-670; E-mail: kissne.anda.klara@jamk.hu). igazolja, hogy az egyesület felelevenített kezdeményezése a 

tagok tájékoztatására nem lankad, a szerkesztőbizottság-
REPERTOÁR - 2012/2013 ban sokan, sokat dolgoznak.
http://jaszaiszinhaz.hu/hu/szinhaz/repertoar.html A pályázati információk, a frissen megjelent szakcikkek, 

szakkönyvek, elektronikus források, a hazai és külföldi 
álláslehetőségek, az OIK nyílt napjára szóló meghívás 
mellett az MKE 44. Vándorgyűléséről olvashatunk beszá-
molót. (Az MKE KEM Szervezet beszámolóját lásd 
a KemLib előző számában.) A tudósítás a plenáris ülések, a 
szekcióprogramok és kerekasztalbeszélgetések összefogla-
lóján túl vajdasági véleményt és egyéb összefoglalókra utaló 
hivatkozásokat is közöl.  Bemutatásra kerülnek a kitünte-
tett könyvtárosok és a díjazásban részesített könyvek.
A Fertőd-vidéki és a pannonhalmi kirándulásokról szintén 
röviden beszámol.
A hírlevéllel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 
szívesen fogadnak a mke.verzo@gmail e-mail címre.

VERZÓ 2. számá
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http://computerworld.hu/mar-nem-informatikai-kerdes-a-biztonsag-20120821.html

