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T ö r té n e t i v is s z a p il la n tá s .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1868. évi XXXVIII.. t.-c., ú. n. Népoktatási 'I'örvény

szervezte hazánkban a polgári iskolákat és a felső népiskolákat:
a polgári iskolákat, melyekbe az elemi népiskola 4-ik osztályának
elvégzése után léphetnek a tanulok, fiúk számára 6 osztállyal,

(10-16 életév); a felső népiskolákat pedig, a teljes 6 osztályú nép-
iskola bevégzése után, 3 osztállyal, (12-15 életév).

Ez iskolákban alkalmazható tanítókzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesitéeérbl úgy rendel-

kezik a törvény, hogy megkövetel az okleveles elemi népiskolai
tanítóktói még egy külön szigorlatot, mely a korrnánytól arra ren-

delt hatóság előtt teendő le (103. §.), azonkívül megengedi oklevél
és külön szigorlat nélkül is olyanok alkalmazását, akik a tudomá-
nyos irodalpmban magukat kitüntették (135. §.), A jelöltek kép-

zéséről azonban nem intézkedik a törvény.
A 103. §-ban elrendelt szigorlat hatóságát 1870-ben szervezte

ugyan a korrnány, a képzést magát azonban Trefort Ágost köz-

oktatásügyi miniszter (1872-1888.) valósította meg 1873. szep-
'temberében. Innen kezdődik a polgári iskolai tanítóképző-intézetnek
története.

1873. őszén nyilt meg az intézet, két éves tanfolyammal, a
jelenleg is meglevő szakcsoportokkal, Gyertyánffy István igazga-
tása alatt, ki onnan kezdve 1898-ig állott az intézet élén. A várbap."
a régi müegyetemi épületben, az elemi tanítóképzővel közös helyi-

·ségben, de külön tanári karral szerveztetett az intézet. Tanárai ke~"
detben bejáró óraadók voltak, majd az elemi tanítóképzővel közö$

,tanári kar szerveztetett oly módon, hogy az elemi képzőnek már
meglevő tanári kara kiegészíttetett annyira, hogy a polgári képző
munkáját is elvégezhette. 1875-ben lépett életbe azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj rend, s onnan

kezdve az elemi tanítóképzővel közös igazgatás és közös tanári kar

vezetése alatt állott az intézet egészen 1879-ig.
E közös kerszak elején, 1879-ben szerveztetett az intézetben

a gyakm"ló polgári iskola . Innen kezdve a polgári iskolai tanító-
képzés minden kellékét szervesen egyesíti magában az intézet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Addig a jelöltek egyik községi polgári iskolába jártak be a tanítás

szemlélésére és gyakorlatára.

Az 1881. évben a polgári iskolai tanítóképző tanfolyama

3 évre térjesztetett ki; ma is ennyi.

Az 1883. évben az addigi szűk, bérelt helyiségból átköltözött

az intézet saját épületébe, mely a krisztinavárosi Győri-úton 5638-3

négyszögöl területű telken épült. Itt talált elhelyezést a polgári

iskolai tanítóképző a maga gyakorló iskolájával, az elemi iskolai

tanítóképző szintén a maga gyakorló iskolájával és végül 1887-től

kezdve a tanítóképző-intézeti tanárokat képző tanfolyam, a későbbi

Apponyi-kollégium. Valamennyi közös igazgatás alatt. Az itt egye-

sített iskola-komplexum lehetségessé tette pl., hogy az elemi gya-

korló iskolába belépő 6 éves gyermek folyton az intézet kihelékében

maradva 24 éves koráig, mint tanítóképző-intézeti tanár hagyhassa

el az intézetet, amint erre már volt is eset. Az iskola-komplexum

hosszadalmas hivatalos neve helyett szokásba jött s ma már ország-

szerte el van terjedve a rövidebb "Paedagogium" elnevezés.

De a tanári kar kétfelé való elfoglaltsága, amihez harmadikul

járult 1887 óta a tanítóképző-intézeti tanárképző tanfolyam ellá-

tása is, nagyobb tehernek bizonyult, hogysem ébren ne tartotta

volna az elkülönítés vágyát. Különösen érezte a tanári kar a fele-

lősség súlyát abban az irányban, hogy nem szentelheti összes mun-

kasságát a polgári iskolai tanitóképzőnek, mely az ország egyetlen

ilyen célú intézete. Állandó törekvése volt tehát igazgatójával élén

a tanári karnak az, hogy a kétféle képzőintézet mindenike külön

tanári karral láttassék el. Ennek folytán lassanként úgy alakult

az állapot, hogy 1896-ban már csak az igazgató és a paedagogia

tanára volt közös, a régi tanári gárda megmaradt a polgári képző-

nek s az elemi képző is megkapta a kiváló fiatal erőkből összeállí-

tott külön tanári karát,

Ebben az állapotban hagyta el az intézetet első szervezője,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyertyánffy István, midőn nyugalomba vonult. Utódja lett régi

munkatársa, dr. Kiss Áron, a paedagogia tanára. AzutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő igazgatása

alatt még tovább fejlődött az intézet önállósítása, megjövén foko-

zatosan a tényleges különválásnak a formális szankciója is.

A teljes önállósítás első jelentősebb mozzanata az volt, hogy

a polgári iskolai tanítóképző felügyelete kivétetett a kir. tanfel-

ügyelő hatásköréből, ahová az elemi iskolai tanítóképzővel való

közössége folytán került volt. Dr. Wlassics Gyula közokt, miniszter

1897-ben a polgári isk. tanítóképző-intézetnek és a polgári iskolai



tanítónőket képző Erzsébet 1\ őiskolának a felügyeletétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Pauer

Imre egyet. nyilv. r. tanárra bízta, ki mint felügyelő aONMLKJIHGFEDCBAc u m tor cím et
viselte. Az ő curatorsága alatt az elemi iskolai tanítóképző-intézet
igazgatása is elkülönittetett, valamint - amennyire a közös terü-

let engedte - iskolai és internátusi helyiségei is. A curator alatt
megkezdődött a tanári javadalmazásnak akadémiai fokra való eme-
lése. Közben 1901-ben életbe lépett az intézetutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj tanulmányi rendje
és tanterve.') Miután Pauer curatorsága alatt még újra szervezte-
tett az intézet tanulmányiés vizsgálati rendje,") 1906-ban megvált
a curatorságtól. Ez az állás azután meg is szűnt, úgy. hogy az inté-

zet most közvetlenül a miniszterium fennhatósága alá tartozik. Az
1906. évben gróf Apponyi Albert val1.- és köz okt. minisztertől ki-
adott szervezeti szabályzat") az intézetet közvetlenül a miniszte-

rium felügyelete alá helyezi.

Egy évvel később, 1907 nyarán nyugalomba vonult dr. Ki$s

• Áron igazgató is. több mint 40 évi szolgálat után, amelyből 32-t
ez intézetnek szentelt. Utódjául ch. Vángcl Jenő egyet. m. tanár,
a biologia tanára neveztetett ki. Az ő m űködése alatt gyorsan érett
meg a teljes különválás vetése. Eleinte, kivévén a köztartást, tel-

jesen elkülöníttetett a polgári és elemi tanítóképző intézetek gaz-

dasági ügye is. Közben Apponyi Albert miniszter elhatározta,hogy
az elemi iskolai tanítóképzőt kiköltözteti. Az építkezés költségeit
fel is vette az 1908. és 1909. évi költségvetésbe. Magát az építke-

zést az 1909. évben kezdették meg, úgy hogy 1911. évben az épít-
kezés befejeztetvén, az elemi iskolai tanítóképző-intézet 1911.

június hóban kiköltözött és helyiségeit a polgári iskolai tanító-
képző-intézet át is vette. A helyiségek átalakítasi nagy munkáját

a nagy szüneti időben elvégezték. Ily módon az egyes szemináriu-
mok kibővittettek, a gyakorló polgári iskola és az internátus pedig
külön-külön épületet kapott. Ez átalakítasi keltségek 70.000 1<:01'0-

1) Az állami polgári iskolai tanttö- és tanttönöképzö-intézetek tanterve.

(Kiad. a vallás- ös közok t. m. kir. miniszter 1901. évi május hó 22.-én 498.

eIn. sz. a. kelt rendeletével.)

2) Szabályzat a felső nép- és polgári iskolai tanítók és tanító nők képe-

sttö vizsgálatáról. (Kiad. a vallas- é közokt. m. kir. miniszter 1912. évi febr.

b.ú 19.-én 593. eIn. sz. a. kelt rendeletével.}

3) A m. k ir. állami polt;1Íri iskolai tanító- és tanttönöképzö-intézetek

szervezete és rendtartási szabályai. (Kiad. a vallás- és közokt. m, k ir, miniszter

1!l09. augusztus hó 16.-án 70512. szám ala.tt kelt rendeletével.)
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nába kerültek. Az 1911/12. tanév tehát már az újonnan átalakított

és tetemesen kibővített helyiségekben folyt le.

Azóta azután a Paedagogium felszabadulván minden közös

gátló köteléktől, tisztán a maga fontos hivatásának élhetett és él.

Az illeték es tényezők pedig saját hatáskörükben minden lehetőt

megtesznek az intézmény fejlesztése és evvel együtt a polgári isko-

lai kérdés megoldása érdekében. Igaz \lgyan, hogy a mostani idő,

midőn Hazánk és az egész monarchia dicső szövetségeseivel együtt

hatalmas, emberfölötti küzdelmet folytat mindnyájunk boldog

jövendőjéért, mely küzdelem úgyszólván minden erőnket lefoglalja,

nagyobbszabású reformok megalkotására kevéssé alkalmas, más

részről azonban teljesen bízunk a magyar közoktatásügy jelenlegi

vezérében :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr .ONMLKJIHGFEDCBAJ ankovich Béla miniszterben, - akinek intézetünk

és evvel együtt az egész polgári iskola iránt tanusitott benső s

állandó érdeklödéséröl és atyai jóindulatáról bő alkalmunk volt

és van igaz örömmel meggyőződni, - hogy e fontos kérdéseket is

sikeresen fogja megoldani a hazai tanügy és a magyar kultura

javára.
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LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA háború. - A jelen iskolai évet is a világháború viharai

közt zártuk le. Természetesen ennek a hatásai alól nem vonhattuk
ki magunkat, amiért az 1915/16. tanév sem lehetett normális lefo-
lyású. Az intézet helyiségeit a Vörös Kereszt-Egylet a folyó isko-
lai évben is hadi kórház gyanánt foglalta le és így az intézet tulaj-

donképpen hajléktalanná válván, az előadásokat nagyon is meg-
fogyott hallgatóság számára (az év végén csak 25 hallgató volt.l),

háborús órarenddel, váltakozó félnapokon az I. ker. elemi népiskolai
tanítóképző intézetben tartottuk, mindezt kiegészítették a háborús
drágaság miatt a nehezebb megélhetési viszonyok, a háborús hírek

által keltett izgalmak stb. Ezek mind olyan súlyos tényezők voltak.
amelyek egész évi munkálkodásunk képét nagyban módosították,

Az említett nehézségek nagyon is próbára tették a vezetőség,
a tanári kar és a hallgatóság tevékenységét és ügybuzgalmát. E

kivételes viszonyokhoz azonban kénytelenek voltunk alkalmaz-
kodni, azokhoz hozzászokni és az előforduló nehézségeken való
átvezető utakat megkeresni. Csakis így sikerülhetett a hazaszeretet
jegyében, a kötelességtudásnak biztos érzetében elérnünk azt, hogy
a tanítás folytonosságát - a különféle zavaró körülmények mel-

lett is - egész éven át gyümölcsözően fentarthattuk, továbbá hogy
a tanévet aránylag szabályszerűen bevégezhettük és végül hogy
a tanári kar jó és lelkiismeretes, építő és alkotó munkát végezhetett.

A magyar szent korona országainak Vörös Kereszt-Egylet
által az intézeti helyiségeknek hadi kórházzá való átalakítása a
Paedagogiumnak úgy belső, mint külső életét nagyban átformálta.

Ezen változásokról, valamint az úgynevezett "háborús" intézkedé-
sekről is beszámolt az intézetnek 1914/15. tanévi Almanachia: épen
azért ezen gátló körülményeket, ú. m.: a megfelelő tanítási helyi-
ségek és internátus hiányát, a szertárak, gyűjtemények, könyv-

táraknak a tanítás érdekében kellő ki nem használhatóságát, az elő-
adási kisérletek és bemutatásoknak nehézségét, az igazi megszokott
szemináriumi életnek ki nem Ieilödhetését, az idegen helyen, hábo-

rús órarenddel. váltakozó félnapokon délelőtt (hétfőn, szerdán és
pénteken) 8-2-ig és délután (kedden, csütörtökön és szombaton)
2-8-ig való tanítást, a segédszemélyzetnek csekély számát, a tanári
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karnak és egyes tagjainak az ifjúság vezetésében és nevelésében
való részvételi nehézségeit stb.-t stb.-t egyszerííen csak felemlitjük,
hivatkozván mindazokra, amiket e tekintetben már az elmult évi
Almanachban részletesen előadtunk.

A tények azt igazolják, hogy a tanári kar az elmult évben is
úgy egészében, mint minden egyes tagja külön-külön is nagy igye-

kezettel, a kötelességtudás teljességével iparkodott a magyar tan-
ügyet, a hazai kulturát igaz szívből szolgálni és a polgári iskolai
tanárképzés tökéletesítéséhez hozzájárulni. Példaadásukban, társa-
dalmi tevékenységükben és irodalmi munkálkodásukban első sor-

ban azon nevelői és tanítási cél érvényesült és lebegett lelki szemeik
előtt, hogy a hazának nehéz viszonyok közt is kötelességtudó, el

nem csüggedő, kellően kiművelt és jó tanító paedagogusokat nevel-
hessenek, akik azután kint az életben megszeretvén a polgári iskola
és hivatásukból származó foglalkozást, a polgári iskolának igaz,
lelkes és kötelességtudó tanárai legyenek. Intézetünlmek, mint a
magyar kulturélet egyik fontos tényezőjének, nemzetünk mű-

veltségének előrehaladásával mindig egy ütemben kell fejlődnie.
Mindnyájan érezzük a világháború romboló hatásait. A há-

ború azonban legsúlyosabban és nagy mértékben érintette a Paeda-
gogiumnak úgy itthon maradt, mint hadbavonult tagjait.

A tanév elején beiratkozott 54 hallgató, évközben hadba-
vonult 26 hallgató, 1-meghalt, 2 kimaradt, úgy hogya tanév végén

csak 25 jelölt volt.
Az 1915/16. tanévben az intézet kötelékéböl hadbavonult és

az itthon maradt jelölteknek szak- és évfolyamonkinti számát a

következő táblázat mutatja:

IGutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12

í

- :;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-"'cC
0,,0

",,>ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lÓ -o .(I;$

o;.c;g

- ".c

Évfolyam

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANydv- és történettudo-11·
lIlányi szakcsoport : II

1. évfolyam... . ... _.. __

II. " _.. _

Ill. , o ._.

B) Menllyiség-éstermészel-
tudomanyi szahcsoport :

1. évfolyam .__

II.

Ill.

2

1 (kim.)

1 (kim.)
2 (1 meg-

halt)
(1 kim.)

2 65 2

í

3

3

3

3

3

Összesen ._- --- II 8 8 4 25

5

7

7



A tanév folyamán tehát 26 paedagogiumi hallgató lett ka-
tona. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk még az elmult 1914/15. tan-
évben hadbavonult paedagogiumi hallgatók számát: 175-öt, továbbá,

az Apponyi-kollégium hadbavonult tagjainak számát: 21-et, akkor
a Paedagogium tényleges hallgatói közt - nem számítván a volt
hallgatókat - 222 hadbavonult tag van.

A harcok mezején, hősi küzdelmekben elesett és résztvevő
hallgatóink neveinek megörökítésére szenteljük a következő lapo-

kat addig is. míg a tanári kar által elhatározott "Emlékkönyv"
megjelenhetik, míg az elesett hősök nevét hirdető márvány táblát
az intézeti épületen, előkelő helyen elhelyezhetjük, arcképük pedig
keretbe foglalva a díszteremben kifüggeszthető lesz.

Az intézet kötelékéből hadbavonultak pontos adatait az igaz-

gatóság megkeresésére az egyes hallgatók hozzátartozói szolgál-
tattak. Mindössze 20 hallgatóról csak a bevonulás idejét tudjuk,

a róluk szóló többi háborús adatok azonban .hiányoznak, dacára

annak, hogy az illetők szüleit a megfelelő adatok közlés ére több-
szörösen felkértem. *)

Az ilyformán beérkezett adatokból megállapítható, hogy ki-
tüntetést kaptak:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K itün te tés t kap tak .

A) A p a e d a g o g ium i h a II gat ó k k ö z ü 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t

a) Bronz

1. Eisrich Pál
2. Leitmann Szaniszló

3. Petrenesik Miklós

b) Kis, azaz II. oszt.

1. Bódy Kornél

2. Bolarics Jenő
3. Dalibor Ede Ödön

4. Forgács István
5: Geiszler Gyula

vitézségi érmet:

4. Richter Ferenc
5. Szibner János
6. Szijj .János

ezüst vitézségi érmet:

6. Göndör Ferenc
7. Grivu Elek
8. Jós György
9. Kendefy Vilmos

10. Kolarov Iván

*) Az adatok h iún yoz na.k . i"LJtaliinoR rnozgúsításkor bevónu l t 5, - 1914.

okt. höbau bevonult 6, - 1915. május hóban bevonult 2, - 1915. okt. hó-

ban bevonult. 1, - 1915. december hóban bevonult 3 és 1916. január hóban

bevonult :1, va gyis összesen 20 hallgatóra vonatkozólag. - A beérkezett

válaszoka t az igazgatóság elteszi és az ú. n. háborús irattárban helyezi el.
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ll. Kolb Ödön

12. Kristóf Rezső

13. Nagy Lajos

14. Pirovszky Lajos

15. Reisz György

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy, azaz 1.

1. Baranyai Géza

2. Burkovits Ferenc .

3. Dalibor Ede Ödön

4. Demián Péter

5. Duncller Gyula

6. Fülöp Zoltán

7. Gink Imre

8. Gönczy .Iános

16. Rozlosnik Jenő

17. Rúzsás Antal

18. Szántó László

19. Steger 'Ferenc

20. vVolszky István

oszt. vitézségi érmet:

9. Horváth Fereuc

10. Kendefy Vilmos

ll. Klauszmann Albert

12. Mengel Dániel

13. Merva Gyula

14. Moller Ignác

15. Számpl Pál

16. Wittmann József

d) Signum Laudist:

1. Száva Albert 2. Vanek Géza (felterjesztve)

3. Dalibor Ede Ödön (felterjesztve)

e) Ill. oszt, katonai érdemkereseiet:

1. Kolb Ödön

f) Voskeresetei:

1. Geiszler Gyula (felterjesztve) 2. Nagy S. Lajos (Ielterjesztve)

B) A P pon y i - k o II égi u 111 ita g o k k ö z ü l.

a) Kis, azaz II. oszt. ezüst vitézségi érmet:

1. Hajdu Sándor

2. Kiss .József

3. Mártonffy Károly

4. Somogyi István

b) Nagy, azaz 1.

1. Kiss József

2. Mengel Dániel

c) Koronás énlemkeresetei:

oszt. esiisi vitézségi érmet:

3. Szabó József

1. Kiss .József

el) Vosker esetet:

1. Kiss .József
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II

Vagyis:

Egy kitüntetéet kapott 38 paedagogiumi hallgató és 6
Apponyi-kollégiumi tag.

Két kitüntetést kapott 4 paedagogiumi hallgató.
Három kitüntetést kapott 1 paedagógiumi hallgató.
Négy kitüntetést kapott 1 Apponyi-kollégiumi tag.
Az intézet kötelékéböl bevonult 1914/15. és 1915/16. tanévi

hallgatók közül hogy hány halt hősi halált, hogy hány hallgató
tűnt el, vagy hogy hány került és minő fogságba, továbbá hogy
hányan teljesítenek még legkülönf'élébb harcéli. segéd- vagy egyéb

katonai szolgálatot, kitetszik a következő táblázatos kimutatásból :

'"fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K im u ta tá s

_ az 1914-15. és 1915-16_ tanévben katonai szolgálatra az intézet kötelékéből

bevonult hallgatókról.

Paedagogiumi
Apponyi-

Összesen Ihallgatók
Kollegiumi

tagok

1. Hősi halált haltak _._ --- --- 17 4

II
21

2. Eltüntek, haláloz ásuk kétes 6 - 6

3_ Fogságba kerültek:

IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) orosz fogságba __ --- 41 4 45
b) olasz

" --- --- 3

II

- 3

I

e) francia
" --- --- 1 -- 1

4. Hadiszolgálatot teljesítenek : 138 13 151

Összesen 1/
206 II 21 II 227

"
--- ---

Az intézet kötelékéből 1914/15. és 1915/16. évben hadba-

vonult hallgatóinknak katonai tevékenységét különben az alábbi
adatok legjobban demonstrálják. Megjegyezzük, hogy mindegyik
hadbavonultnál zárójelben van közölve az illetőnek szakcsoportja

és évfolyama, továbbá az adat beérkezésének ideje.
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A)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA p a ed a g o g ium i h a llg a tó k k ö zü l:

•

a) Hősi halált haltak:

Hiezó J á n o s 1914. augusztus 2.-án vonult be a 20. honvéd gy a-

Iogezredhez. Résztvett a Iubl in i előrenyomulásban, majd október ele-

jén Ravaruszkánál shrapnellsebet kapott mint hadapród. Újra a harc-

térre ment, mint zászlós . Mi n t egy ti~zti járőrnek önként felentkező

parancsnoka, ki 80 lépésseI ment csapata előtt, sebesült meg. A rob-

banó golyó alsó l ábszárát roncsolta szét, egy másik golyó bal alsó kar-

jába f úródot t. Súlyos sebesülése dacára júrö róvcl felvétette a tüze-

lést, s mi ko r a kért megerősítés megérkezett, a nagy túlerőben lévő
oroszokat visszaüzte . M'i u t á n lábát amput.űl t.ák, 1915. aug. 21-én Cser-

noviczban sebébe belehajt. (II. B. 1915. X. 4.)

Bocz P é te r az általános moz.gósi túskor vonult be a brassói 2·1-

honvéd gyalogezred hez. 1915. febr. 4-én a dési 32. honvéd gyalogezred-

hez helyezték áto. Március 15-én a harctérre vezényelték mint had-

apródot. Múj us 12-ike kdrül Orosz-Lengyelországba jutott, ahol Ku-

zi nek község mellett kötelességének hű teljesítése közben május 28-án

ellenséges go lyó tó l talál va, haz.ájáért hősi halált halt. Bajtársai máj.

28.-án Olbierzowize kőzség temetőjében örök nyugalomra helyezték.

OH. B. 1916. VII. 13.)

C se r é lly iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ános a mozgósitáskor vonult be mint póttartalékos.

191..1. okt. 12.-én írt utoljára a galiciai harctérről. Halotti jelentés sze-

rin t 1914. dec. 9.-én fejlövést kapott, s hősi halált halt. Galiciában

temették eJ. (II. B. 1916. VII. 20.)

E ck h a rd t :M á tsá s a soproni 18. honvéd gyalogezredhez vonult

be 1914. okt. 26.-án . Még május 17.-én üdvözletét küldte az északi harc-

térről rni n t hadapród, de már május 24.-én fej lövés következtében

hősi halált halt. (II. B. 1915. VIlI. 21.)

H o rv á th F e r en c 1914. október 26.-án vonult be a székesfehér-

v U1"1 69. közös gyalogezredhez. Majd Pilsenbe került mi nt kadét. A

dobrotwo i ütköze] ut án megkapta a nagy ezüst vitézségi érmet.Ké-

söbb i véres ütközetekben is tevékeny részt vett s 1915. 6szén hősi halált

halt. Cll. B. 1916. VIlI. 10.)

J ekkel G yu la 1915. m áj us 15.-én vonult be a besztercebányai 16· .

hon véd gyalogezredhez. Ideiglenesen szabadságolva volt. Szabadságá-

nak letelte és a képesítő oklevélnek megszerzése után 1915. október

hóban az olasz harctérre vezényel ték. Legutóbbi értesítését az orosz

frontról küldte m int hadapród őrmester. 1916. június 30.-án, mikor

rohamra vezet te csapatát, ellenséges golvót.ól szíven tal álva hősi ha-

lált halt. Pusta mv rv mellett k ülőn sírba temették. (Ill. A. 1916.

VII. 27.)





Hősi halált halt paedagogíumí hallgatók.

Ruzsás Antal.

Mikita Lászlo,

Schrodisz János.

Bócz Péter.
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Sebő János.

Kicsi Endre.

Zatykó Lajos.

Cserény! János.
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.Iős György 1914. október 26.-án vonult be egyik budapesti hon-

véd gyalogezredhez. 1915. jul. 30.-án indult az északi harctérre, .mint

hadapródjelől t. Szept. 14.-én Pogoreley mellett, Volhyniában ellen-

séges golyótol találva, hősi halált halt. Pogoreleynél, a templom ke-

rltésének belső oldalán hét egymás mellett levő sir közül az első szél-

sőben van eltemetve. Hősi halála után megkapta a II. oszt. ezüst vi-
tézségi érmet. (II. A. 1916. VIlI. 1.)

Kicsi Endre 1914. október 24.-én vonult be a brassói 24. hOD-

véd gyalogezredhez. Tavasszal vitték a harctérre mint hadapródot.

Az északi harctéren hősi halált halt. Halálának ideje és helye ezideig
ismeretlen. (1. B. 1916. VII. 27.)

Kolárov Iván") 1914. augusztus 25.-én vonult be Gyulára, mint

egyéves önkéntes .. Novem ber l.-én Lugosra helyezték. Itt el végezve a

tiszti iskolát, hadapródjelöltté lett. 1915. április 15.-én, március l.-i

hatállyal zászlóssá nevezték ki és a kárpáti harctérre vezényelték.

.Május ' 16.-án Przemysl délkeleti részén Tomanowicénél kapta a pa-

rancsot állandó támadásra. Három nap és három éjjel hősiesen har-

colt, majd a negyedik nap délutánján, mikor uj rohamra akarta ve-

zetni csapatát, ellenséges golyó tól találva hősi halált halt Tomano-

w ice mellett május 19.-én. Eltemették a Knikienice előtti 260. sz. hid

mellett. Hősi halála után 1915. okt. hó folyamán vette át édes anyja
a II. oszt. ezüst vitézségi érmet. (Ill. A. 1915. XI. 18.)

Massa Lászlo 1915. május 15.-én vonult be a katonasághoz. Hősi

halált halt az északi harctéren. Közelebbi adatok hiányoznak. (1. A.
1916. VIlI. 6.) .

Miktta László 1914. augusztus l.-én vonult be mint póttartaié-

kos a 65. közös gyalogezredhez Munkácsra. Mirit káplár harcolt a ga-

liciai harctéren. 1915. június 9.-én a galiciai Tyskowce mellett 11

hónapi küzdelem után hősi halált halt. Bajtársai külön sírba temet-

ték, keresztfát állítottak neki. (1. A. 1915. VII. 27.)

Ruzsás Antal 1914. augusztus 26.-·án vonult be a veszprémi 3l.

honvéd gyalogezredhez. Mint hadapród Veszprémben teljesített kato-

nai szolgálatot. A pozsonyi gépfegyver tanfolyam elvégzése után 1915.

jun. 2.-án az északi harctérre vezényeltek. Jul. 2.-án a 2. kraszniki

csatában egy roham alkalmával mindkét lábán, valamint a jobb vál-

lán három sebből vérezve összeesett. Elszállították, s a fellépő vér-

mérgezés miatt az orosz határ előtt jobb lábát amputálták. Hely-

zete javult, de mikor tovább vitték, a San-part menti Rudnikban rosz-

szul lett és 10 napi szenvedés után jul. 12.-én meghalt. Elhunyta

után a II. oszt. vitézségi éremmel tüntették ki. (II. A. 1916. VII. 2.)

Sebö János 1914. október 26.-án vonult be Pozsonyba: Mi nt

hadapródjelölt ment a harctérre. Az orosz fronton mint hadapród

1915. aug. 27.-én hősi halált halt. (II. A. 191.6. V. 7.)

') Arcképe az 1914/15. évi Almanachban találbató.
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Sch ród iszfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s 1915. május 15.-én vonult be a katonasághoz.

A ski-ta nfo lyam elvégzése után 1916. márc. 13.-án az északi harc-

térre vezényeltek hadapródi rangban. Egy roham alkalmával golyó

fúródott altest ébe s hősi halált halt. (1. B. 1916. VII. 26.)

T ó th L a jo s* ) 1914. augusztus 24.-én vonult be a budapesti 29.

honvéd gyalogezred hez. Mint önkéntes őrvezető került a harctérre.

1915. máj us lS.-án a Drohobvc mellett vívott ütközetben egy shrap-

nellgolyótól találva könnyen megsebesült. Gyógyulás közben tifuszba

esett, amelybe belehalt a budapesti 16. számú helyőrségi kerházban.

-- Tóth Is tván , lévaikegyesrendi főgimnáziumi igazgató, unoka-

öccse halálának örök emlékezetére 1000 koronás alapítványt tett az
Ifjúsági Segítö-Eg'ycsületben. (II. A. 1915. VII. 10.)

T ö rő c s ik S á n d o r 1915. dec. 6.-án vonult be a budapesti 29. hon-

véd gyalogezredhez. 1916. jún. lS.-án vezényelték mint önkéntes tize-

dest az északi harctérre, hol jún. 30.-án bajtársai levelei szerint a Luck
körüli harcokban hősi halált halt. (II. B. 1916. VII. 21.) ,

Zatykó L a jo s 191·1. október 26.-án vonult be. Lugosra került a

tiszti iskolába, mely nek elvégzése után mint hadapródjelölt 1915. ápr.

11.-én az orosz harctérre vezényeltetett. Sikeres járőrszolgálataiért

sororikí vüli hadapróddá lép tették elő. Május 28.-án került az isonzói

frontra, ahol júl. 7.-én súlyos tifuszba esett. Mint lábadozó 8 heti sza-

badságot kapott. Dec. 3.-án visszavezényel ték előbbi helyére a gépfegy-

ver osztaghoz. 1916. január 1.-én megkapta a hadnagyi kinevezését.

Február 2·L-é'n gránáttói talál va, hősi halált halt. Bajtársai Buko-
vicán temették el. (Ill. B. 1916. VII. 17.)

') Arcképe az 1914/15. évi Al ma.nach han található.

b) Eltüntek, vagy haláluk még nem teljesen biztos:

E isr ic h P á l 1914. aug. 25.-én vonult be a budapesti 1. honvéd

gyalogezredhez. Március elején mint önkéntes tizedest a harctérre

.'~ vitték; részt vett a kárpáti harcokban. Az északi harctérről az olasz

frontra vezényel ték, ahol hadapródjelöltté nevezték ki és bronz vi-

tézségi éremmel kitüntették. Hivatalos értesítés szerint Görznél 1915.
okt. 16.-án eltünt. (Ill. B. 1916. VII. 27.)

Molnár S á n d o r 1915. május 15.-én vonult be a gyulai 2. honvéd

gyalogezredhez. 1916. febr. 19.-én mint hadapród indult az északi

harctérre. Jún. 4.-én állítólag Okna mellett elesett. Hivatalos érte-

sítés még nem érkezett. (1. A. 1916. VII. 31.)

S té g e r F e r en c 1914. augusztusában vonult be a 14. honvéd gya-

logezredhez. 1915. febr. 19.-én került a harctérre. Részt vett a kár-

páti harcokban; jelenleg az orosz-lengyelországi harctéren küzd ; meg-

,.,,:.kavta .a kisezüst vitézségi érmet, hadnaggyá lépett elő. Neki címzett
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levelek július hó végéről "eltünt" jelzéssel jöttek vissza. (Ill. B. 1916.
VIlI. 10.)

Tóth Imre 1914. július 26.-án bevonult a 83. közös gyalogezred-

hez, mi nt póttartalékos. Az orosz harctéren küzdött mint tizedes 1915.

nov. hó 20.-ig. Katonák állítása szerint az oroszok foglyul ejtették

e napon, mások azt mondj ák, hogy meghalt. Ezideig biztosat nem

tudunk róla. (II. A. 1915. X. 20 .)

Turner Ferenc 1914. október 26.-án vonult be a 16. honvéd

gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Először a bukovinai harctéren

volt, ahonnan a déli harctérre vezényelték. Ott eltünt. (1. A. 1916.
VIlI. 2.)

Zimmermann Károl~- 1915. május 15.-én vonul t be a gyulai 2.

honvéd gyalogezredhez m int egyéves önkéntes. Ezredévei Kolozsvárra

helyezték áto Dec. l.-én rnint hadapród az északi harctérre vezényel-

tetett. 1916. jún. 10.-én mint zászlós Okna mellett állítólag orosz

fogságba került, mások szerint mellövés következtében elvérzett. Hi-

vatalos értesítés eddig még nem érkezett. (1. A. 1916. VII. 28.)

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFogságba kerültek:

!1.) Orosz fogságba:

Bolarics Jenő katonai szolgálatot teljesített a lugosi 8. honvéd

gyalogezrednél mint egyéves önkéntes. 1915. szept. 24.-én hadapródi

rangban a bukovinai harctérre vezényelték. Számos ütközetben vett

részt. A II. oszt. ezüst vitézségi érdemkereszttel tűntették ki. 1916.

jún. 10.-én Okna mellett orosz fogságba esett. (II. B. 1916. VII. 13.)

Breszár János 1915. május 15.-én vonult be a pécsi 19. honvéd

gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. 1915. november 30.-án indult

mint hadapród az északi harctérre. 1916. január 19.-én Raranczétól

északra fejlövést kapott. Először a csernovitzi, majd a kaposvári kór-

házban teküdt. Felgyógyulva máj. 9.-én ismét az északi harctérre ve-

zényelték. Jún. 30.-án felderítő szolgálatra önként jelentkezett, ami-

kor az oroszok mint zászlóst embereivel foglyul ejtették: A II. oszt.

ezüst vitózsóg i érem tulajdonosa. (1. A. 1916. VII. 26.)

Castiglione László 1915. május hó 15.-én katonai szolgálatra

bevonult. Végezte a pákozdi tiszti iskolát. Majd egy hónapra a 30· .

honvéd gyalogezredhez helyezték áto Ott a továbbképző tiszti iskolába

került, ahol megbetegedett s 2 hónapot kórházban töltött. Felépü-

lése után csapattestéhez került. 1916. jan. 20.-án mint szakaszvezetőt

az északi harctérre vezényelték. Utolsó levelezőlapját mint hadapród-

jelölt küldte. Hivatalos értesítés szerint jún. 4.-én Horosontz községtől

északra eltűnt, illetőleg fogságba került. (II. A. 1916. VII. 27.)
Csulah Károly 1915. május hó 15.-én vonult be Prágába. U gyan-

azon év okt. hó 15.-én galiciai harctérre ment. F. é. július hó 3.-án

egészségesen orosz fogságba került. Zászlós. (1. B. 1916. VIlI. 10.)

Demián Péter 1914. augusztus 2.-án vonult be a 63. közös gya-

logezredhez mint tartalékos zászlós. AugusztustóI novemberig a ga-

liciai, majd novembertől az oroszlengyelországi .harctéren küzdött.
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Fl árom hónapig mutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin t századparancsnok működött. Januárban meg-

kapta az 1. oszt. ezüst vitézségi érmet, mertszázadával nagy orosz

erőket feltartóztatva, lehetővé tette ezredének átkaroló támadását.

1915. július 3.-án mint hadnagy orosz fogságba került. Chvalinok,

oroszországi városban van internálva. (Ill. A. 1916. VII. 12.)

Egri Endre 1914. október 26.-án vonult be a 12. honvéd gy a-

logezredhez. '1915. április 30.-án a harctérre' vezényelték .mint had-

apródot és Orosz-Lengyelországban harcolt. 1915. júi lus 7.-én orosz

fogságba került. Volszkból (Szaratov kormányzóság) írt levelet. J e-

lenjeg Krusznojai-szkban van. (lll. A. 1916. VII. 30.)

Ehrlich Henrik 1915. május 15.-én vonult be a: budapesti 30. o

honvéd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Végezte a p ákozdi

tiszti iskolát. 1915. dec. 8.-án vezényelték az orosz harctérre mint

hadapródjelöltet. Bukoviuában a janu ári nagy ütközetekben részt

vett. 1916. jún. 4.-éil került orosz fogságba min t zászlós. (1. A. 191fi.
VII. 21.)

Fülöp Zoltán 1914. október 26.-án vonult be a 83. közös gya-

logezredhez. Bécsben önkéntes ujoncokat oktatott. 1915. júl. 25.-én

indult az északi harctérre. Okt. utolsó hetében mint önkéntes tize-

des orosz fogságba került. (II. B. 1916. VII. 26.)

Gink Imre 1914. október 26.-án vonult be a budapesti 29. gy a-

logezredhez. 1915. április 15.-én a kolozsv ári 21. honvéd 'gyalogezred-

hez helyezték át mint hadapródjelöl tet. Jún. hóban az orosz harc-

térre vezényelték. Szept. 19.-én zászlós lett. Nov. 2.-án Tarnopol kö-

rül egy rob am alkalmával fogságba esett. Két héttel később kitün-

tették az 1. oszt. vitézségi éremmel. Jelenleg .Nizsn ij-N ovgorodon van

internálva. (lll. A. 1916. ViII. 2.)

Hoppe Jenő 1914. október 26.-án vonult be a budapesti 29. hon-

véd gyalogezredhez. Mirrt hadapródjelöltet 1915. május 7.-én vitték

az északi harctérre. Drchobicza (Galicia) községen túl egy győzel-

mes éjjeli roham után harmadnapra orosz fogságba jutott. Jelenleg

Kozmodemjanszkban van, előbb Csisztopolban (Kazán kormányzóság)

volt. (II. A. 19916. VI. 28.)

Kokovay Lajos 1914. október 26.-án vonult be a szegedi 5. hon-

véd gyalogezredhez. 1915. május 7.-én vitték a galiciai harctérre. Ed-

dig több ütközetben vett részt. 1915. jún. 9.-én hadapródi rangban

csapatával orosz fogságba került Demenka-Leszna mellett. Jelenleg

Irkutskban van. (II. A. 1916. VII. 5.)

Kolb Ödön 1914. augusztus 4.-én vonult be az ungvári ll. hon-

véd gyalogezredhez. Harctérre került, ahol a II. oszt. ezüst vitézségi

éremmel tüntették ki. A bukovinai harcokban megkapta a III. oszt.

katonai érdemkeresztet; mint hadnagy. 1916. jún. 23.-án Kimpolung-

nál hadifogságba került. (Ill. A. 1916. VII. 12.)

Kendefy VilillOS 1914. október 26.-án vonult be a pozsonyi 13.

o honvéd gyalogezredhez. 1915. május 10.-én o vitték a harctérre mint

hadapródot. Végigküzdötte 1916-ban az egész nyári offenzivát. Bátor

és higgadt magatartásáért az 1. és II. oszt. ezüst vitézségi éremmel

tüntették ki és zászlóssá Jéptették elő. Volhyní ában mint géppuskás
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parancsnok teljesített szolgálatot. 1916. jún. 6.-án a II. orosz offen-
zivában ismét részt vett. Jún. 26.-án orosz fogságba került. (II.B.
1916. VII. 12.)

Knapp János 1915. május 15.-én vonult be a pécsi 19. honvéd

gyalogezr-edhez mint egyéves önkéntes. Előléptetve tizedessé, önkén-

tes iskolába járt. A tiszti iskola elvégzése után 19l6. jan. 19.-én vezé-

nyelték a bukovinai harctérre mint hadapródot. Életjelt jún. 10.-éil

adott utolj ána magáról. Egy hadapród barátja állítása szer int jún.

17.-én megtámadták szakaszát a Pruth folyónál a kozákok, a folyón

átvezető hidat felgyújtották, s másnap Sniatinnál foglyul ejtették.

Jelenleg Iwanov Vornesecnek-en van. (II. B. 1916. VII. 10.)

Kronowetter Béla 1914.· augusztus 1.-én vonult be a budapesti

1. honvéd gyalogezredhez. Mint önkéntes őrvezető - kiképzés után

.- Biharfüreden elvégezte a ski-tanfolyamot, Február végén az orosz

harctérre került. Több ütközetben vett részt s többnyire járőr szolgá-

latot teljesített. Egy izben harmadmagával elfogott 4 oroszt. Század-

parancsnokának levele szerint április ló.-én ismételten járőr szolgá-

latot teljesí tve, az egész tábori járőrrel orosz fogságba jutott. J'elen-

leg Turkesztán Taszkend városában fekszik betegen. (Ill. A. 1916.

VII 23.)

Leitmann Szaniszló 1914. augusztus 1.-én vonult be a trencséni

15. honv. gy.-ezredhez. 1915. januárjában hadapródjelöltté lett előlép-

tetve. Harctérre indult márc. 6.-án.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁpr. elején hadapróddá, június vé-

gén zászlóssá nevezték ki. Harcolt a Kárpátokb an , ahol vitéz és bá-

tor magatartásáért a II. oszt. ezüst vitézségi érmet nyerte. Lublin
kör ül harcolt. Lábán és vállán megsebesült, de oly kis mértékben,

hogy nem hagyta el századát. Juliusban megkapta az 1. oszt. ezüst

vitézségi érmet, később a bronz vitézségi éremmel is kitüntették. Okt,
l1.-én m int sebesült kórházba került. 1916. január 1.-én hadnagy lett.

Febr. 16.-án ment ki másodszor a keleti harctérre mint századparanes-

nok. Jún. 8.-án eltünt. Állitólag orosz fogoly. (Ill. A. 1916. VII. 23.)

Liszkay Kálmán 1914. szeptember 15.-én vonult be a 9. honvéd

gyalogezredhez. 1915. május közepén vezényelték az északi harctérre.

Orosz fogságba jutott. Először Orenburgban volt, jelenleg Kraszno-

.jarszkban van internálva. (Ill. A. 1916. VII. 14.)

Litkey László 1914. október 26.-án vonult be a 16. honvéd gy a-

logezredhez. 1915. május hó elején ment az északi harctérre. Részt-

vett a gorlicei áttörésben. Június hó végén tüdőcsúcshuruttal kór-
házba került. 1916. jan. 12.-én másodszor vezényelték a frontra. A

16. honvéd gyalogezred 3. géppuskás osztagánál a Strypa mentén tel-

jesített szolgálatot július 5.-ig, amikor mint zászlós az ezred-parancs-

nokság értesítése szerint orosz fogságba jutott. (II. A. 1916. VII. 20.)

Lovas Sándor 1915. május 15.-én vonult be. Elvégezvén a tiszti

iskolát, a 9. honvéd gyalogezrednél mint hadapród ment az északi

harctérre. Folyó évi június hó 13.-án megsebesült és orosz fogságba
került. Jelenleg Moszkvában van. (1. A. 1916. VIlI. 1.)

Magyary Károly 1914. október 26.-án vonult be a dési 32. hon-

véd gyalogezredhez. Mint hadapródjelölt került a harctérre. 1915.

2
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október 7.-én a Styr mellett orosz fogságba került. Jelenleg Tetuchi-
ban (Kazán kor mányzóság ) van. (1. A. 1916. VII. 22.)

Merva Gyula 1914. augusztus 25.-én vonult be a 11. honvéd

gyalogezred hez. Mi nt szakaszparancsnok végigküzdötte a Staniszlau

körüli harcokat. Aprilis végén elnyerte azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. oszt. ezüst vitézségi ér-

met. Május hónapban lázzal és tüdőcsúcshuruttal hazakerült. Hat

heti szabadságának letelte után június vége felé J ászberénybe vonult

be, ahonnan augusztusban újra a harctérre vezényel ték. 1915. szept.

11.-én orosz fogságba került. Szibériába internálták. (Ill. B. 1916.

VIlI. 24.)
~fihók Béla 191.+. augusztus · l.-én vonult be a nagyváradi 4.

Honvéd gyalogezredbez, mint egyéves önkéntes. Szeptemberben egy

menetzászlóaljjal a Pancsová nál betört szerbek kiüzésére vezényelték.

Innen visszajött Na gyváradra, majd a lugosi tisztképző tanfolyamot

elvégezve, hadapródjelölt lett. 1915. február 22.-én az északi harctérre

vezényelték. 28.-ától tartó harcban kitüntetve 'magát, hadapróddá lép-

tették elő. Március 15.-én fagyott lábakkal a kötöző helyre hozták,

haza is akarták rendelni, de ő vonakodott és 2 nap mulva már újra

elfoglalta helyét a harcvonalban. Szakasza március 22.-én egy t á-

madásuál az oroszokat megfutamította, de üldözés közben az egész

szakaszt elfogták. A részleteket az ezredból különböző időben haza-

tért 3 sebesült közléséböl küldi édesatyja. Jelenleg Kekand városában

van internálva. (Ill. A. 1916. VII. 24.)

Molin György 1914. augusztus hóban vonult be a lugosi 8. hon-

véd gyalogeiredhez. 1915. március 19.-én, mi nt hadapród a harctérre

került. Május 17.-éig az uzsok i harcokban vett részt. Aztán a dési

32. honvéd gyalogezredhez helyezték. Egyideig Lundenburgban (Oseh-

ország) volt, azután az északi harctérre vezényelték. Lubl in városának

elfoglalása alkalmával 1915. júl. 7.-én· orosz fogságba került, Először

Volszkba, majd E:rasznojarszkbain ternálták, hol jelenleg is tartóz-

kodik. (II. A. 1916. VII. 14.)

Murgas Gyula 1915. máj us 15.-én vonul t be a besztercebányai

16. honvéd gyalogezredbez. Bbányán mint szakaszvezető teljesített

szolgálatot. 1916. jan. 13.-án indult mint hadapródjelölt a harctérre.

Jún. 13.-án állítólag orosz fogságba került mint hadapród. Azóta nem
adott hirt magáról. (1. B. 1916. VII. 20.)

Németh Dezső 1914. augusztus 24.-én vonult be a soproni 18.

honvéd gyalogezredhez. mint egyéves önkéntes. 1915. február 1.-én

áthelyezték anagyszebeni 23. honvéd gyalogezredhez. Innen ment

február 21.-én mint hadapród a kárpáti harctérre. Harcolt az Uzsok-

'I'urk a vonalon április ll.-éig. A. nagypénteken elesett dr. Bányai

Elemér (Zuboly) főhadnagy keresztjére a feliratot ő vázolta és véste

be másodmagával. Zászlóssú való kineveztetése után az oroszok fog-
lyul ejtették. Jelenleg Sz ibéria lrkuck kor mányzóság ának Dauria

nevű községe fogoly táborában van. (Ill. B. 1916. VII. 7.)

Petrenesik Miklós anagyszebeni 23. honvéd gyalogezrednél tel
f
-

jesített katonai szolgálatot mint hadapródjelölt. - Az ellenségge

szemben tanusított bútor magatartásáért vitézségi bronzérmet kapott.
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1915. nOL 2.-áll mint zászlós megsebesült s orosz fogságba került. Elő-

ször Omszka. majd Tomszkba vitték. (III. A. 1916. VII. 1.)

Peschka Ká rol~' 1914. augusztus 4.-én vonult be a temesvári

61. közös gyalogezredhez. Szeptember 22.-én vezényelték a galiciai

ha rctérre, ott volt november 9.-éig, amikor orosz fogságba jutott. J e-

lenjeg Krusznojarszkban (Szibéria) van. (Ill. B. 1915. V. 18.)

Rolkó Gyula 1914. július 27.-én vonult be a 27. népfölkelő gya-

log·ezredhez. Aug. 13.-án vitték el Przemyslbe, ahol az egyik munk ás-

csoport föszúrnvevöje lett, szakasz vezetői ranggal. Itt volt a vár el-

estéig. 1915. május 2.-án túvi ratban tudatta, hogy egészséges és jól

van. (II. A. 19j 5. V. 22.)

Sra nkő Lajos 1914. október 26.-án vonult be a nyitrai 1.4. hon-

véd gyalogez red hez mi nt egyéves önkéntes. Mint tizedes a galiciai,

majd a kárpáti harctérre került, ahol 1915. február 8.-án - miután

több ütközetben vett részt - orosz fogságba jutott. Jelenleg Kur-

. gánban van. (III. A. 1915. V. 21.)

Sugár Béla 191.4. október 24.-én vonult be a miskolczi 10. hon-

véd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. 1915. május 11.-én került

a galiciai harctérre mint hadapród. Ugyanazon hó végén foglyul ej-

tették. Jelenleg Or-enburgban vall. (II. A. 1916. VII. 30.)

Sclmltz .Iáuos 1914. augusztusában vonult be a nyitrai 14.

honvéd gyalogezredhez. 1915. március elején az orosz harctérre ke-

rült. ahol Dvernik és Ruskic mellett körülbelül május 20.-ika t.áján

orosz fogság-ba jutott. Kicven és Moszkván át Szibériába szállították.

(III. A. 1915. V. 30.)

Szabö István (szelei) 1914. október 24.-én vonult be a budapesti

29. honvéd gyalogezredhez. Mi nt hadapródjelölt 1915. május 10.-én

indult el a harctérre Galiciába. Június 14.-én nyakán könnyen meg-

sebesülve orosz fogságba esett. Moszkvában gyógykezelték. Jelenleg

Chricsinában (Jekaterinoszlav kormányzóság) van internálva. (II. A.
1916. V. 17.)

Szabö Pál 1914. október 26.-án vonult be a nagyváradi 4. honvéd

gyalogezredhez. 1915. júliusában mint hadapród az orosz harctérre

vezényeltetett. 1915. szept. 7.-én egy esti roham alkalmával gránát-

nyomástól elájultan katonái egy közelben fekvő házba vitték. Mivel

csapataink a túlerŐben levő ellenség elől visszavonulni kényszerültek,

az oroszok foglyul ejtették. Ezidő szerint Irbitben van. (Ill. B.

1916. VII. 6.)
Száutó Lászlo 191.4. szeptember 15.-én vonult be a 15. honvéd

gyalogezredhez. j 91Fí. május 3.-án mint hadapródot a kárpáti harc-

térre vezényel ték. 1915. aug. 7.-én Martinovicnél mint zászlós orosz

fogságba került. A II. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A

k rasznojarszkutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi fogolytáborba internálták. (II. B. 1916. VII. 15.)

Szlovig Artur 1914. okt. 26.-án vonult be a katonasághoz. 1915.

május 20.-án mint hadapról az északi harctérre került. Jún. 8.-án a

Dnyeszter melletti ütközetben sebesületlenül orosz fogságba került.
(1. B. 1916. VII. 30.)

Sztraka Zoltán 1914. szeptember 15.-én vonult be a trencséni



15. honvéd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Elvégezve a tiszti

iskolát, mint hadapród 1915. február elején a kárpáti harctérre vezé-

nyeltetett. Négy ütközetben vett részt. Március 20.-án az Uzsok-Turka

szakaszon küzdve, vállán sebbel, orosz fogságba jutott. Í~letjelt eddig

nem adott magáról. (II. A. 1916. VII. 18.)

'I'atár István 1914. október 26.-án vonult be az esztergomi 26.

közös gyalogezredhez. Innen Nyitrára, majd Trencsénbe helyezték.

Itt végezte el mint rangelső a tiszti iskolát. Március elején az egri

12. honvéd gyalogezredhez helyezték áto Innen május 10.-én mint had-

apród a Kárpatokba került. Egy május 28.-iki ütközet alkalmával

orosz fogságba jutott. A Volga mellett fekvő Caricin városban volt
először, ahonnan az Ural-hegy-tövében fekvő Ufa városába vitték,

hol jelenleg is tartózkodik. Időközben megkapta hadnagyi ki nevezé-

sét. (II. B. 1916. VII. 6.)

Tatár Lajos 1915. május 15.-én vonult be k atoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnúna k. 1916. ja-

nuár 9.-én vitték a szerb harctérre, ahonnan 5 hét mulva az orosz

frontra került. 1916. június 8.-án orosz fogságba jutott. (1. B. 1916.

VII. 5.)

Tollár István 1914. augusztusában katonai szolgálat teljesíté-

sére bevonult. 1915. febr. 25.-én vezényelték mint hadapródot az északi

harctérre. Szám os ütközetben vett részt. Jún. 7.-én· orosz fogságba

került. Jelenleg Krasznojarszkban van. (1. A. 1916. VII. 29.)

Wiszmek Károly 1915. május 15.-éri vonult be a lugosi S. honvéd

gyalogezredhez. 1916. jún. hó elején mint hadapród könnyen megse-

besült és orosz fogságba került. (1. B. 1916. VII. 29.)

·Wittmann József a mozgósitúskor vonult be a gyulai 2. hon-

véd gyalogezredhez. Mint hadapródot 1915. május közepe t áj án a harc-

térre vezényelték. Később beosztották a 302. honvéd gyalogezredbe.

Megkapta az 1. oszt. ezüst vitézségi érmet. Szeptember hó utolsó

napjaiban mint zászlós orosz hadifogságba került. (Ill. B. 1916.

VII. 6.)ONMLKJIHGFEDCBA

~ ) O ia e z fo g s á g b a :

Csapó István 1914. augusztus 28.-án vonult be a kaposvári 19.

honvéd gyalogezredhez. 1915. április 16.-án ment a harctérre, ahol

hadapr ódi rangban az 1. honvéd gyalogezredhez helyezték. Április

22.-én ért az orosz harctérre. Przemyslig elö renyomulva , ezredét át-

csoportosították az olasz harctérre, ahová június első napján ért. Je-

lenleg olasz fogoly, Sziciliában, Caiiniben. (II. A. 1916. VII. 21.)

Cserghö Mihály a mozgósítás elrendelése óta katonai szolgálatot

teljesített. Mint zászlós olasz fogságba került. (1. A. 1916. 1. 12.)

Kocsis Ferenc 1914. október 26.-án vonult be a budapesti 1. hon-

véd gyalogezredhez. Innen 1915. május 9.-én mint hadapródjelöltet az

orosz harctérre vitték. Azonban még mielőtt ütközetben lettek volna,

az egész ezredet az olasz harctérre vezényeltek. 1915. júnus végén

olasz fogságba jutott. Jelenleg Terrasini-ben tartózkodik, ahonnan

levelet is irt. (II. A. 1916. V. 25.)



21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

or)ONMLKJIHGFEDCBAF r a n c ia fo g s á g b a :

Marton József 1914. év nyarán tanulmányútori volt Francia-

országban. Párisban érte a hadüzenet, úgy hogy augusztus 6.-án mint

hadifogoly Délfranciaországba, majd Korzika szigetére internáltatott .

«m. A. 1915. V. 31.)

ct)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHadiszolgálatot feljesitők:

Ádám Jenő 1915. jan. 17.-én vonult be a budapesti 29. honvéd

gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. 1916. júl. 26.-án indult az

északi harctérre mint hadapródjelölt. 1916. aug. 6.-án írt Przemysl-

ből, honnan J aroszlau felé indult, majd visszahozták ezredét Erdélybe

a román határra. Utoljára Ditróról írt. (1. A. 1916. VIlI. 10.)

Asbóth Sándor 1914. augusztus 2.-án mint egyéves önkéntes vo-

nult be Pozsonyba a 13. honvéd gyalogezredhez. 1915. január 23.-án

mint hadapród a 4. számú csendőrkülönítménybe beosztva a bukovi-

nai harctérre rendeltetett. Résztvett a bukovinai harcokban. 1915 .

.dec. 24.-én Raranczénál, a besszar ábiai fronton vezette csapatát a tá-

madó oroszok ellen, mint zászlós. Reggel 3/46 órakor srapnell-golyóutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfú-

ródott a nyakába, mely a csigolyák mellett jött ki. A budapesti XVII.

helyőrségi kórházban kezelték, ahonnan 1916. márc. havában Tátra-
lornniezra került. (Ill. B. 1916. Ill. u.:

Balogh István 1914. október 15.-én bevonult. Betegsége miatt
tartósan szabadságolták. (1. A. 1916. VII. 21.)

Baranyai Géza katonai szolgálatra bevonult 1914. augusztus hó-

ban. Három hét mulva Szerbiába vezényelték mint tizedest, ahonnan

Nagyváradra visszaküldtek. Dec. hóban a Kárpatokba vezényelték

mint hadapródjelöltet. Bal lábát lőtték keresztül. Négy hónapi keze-

'lés után felgyógyultan az olasz harctérre került. Itt megbetegedett,

N agyváradra került a kórházba, ahonnan ismét az olasz frontra ve-

·zényelték. Jelenleg mi nt hadnagy teljeait ott szolgálatot. Az 1. oszt.

-ezüst vitézségi érem tulajdonosa. (1. A. 1916. VIlI. 1.)

Barcsay Albert 1914. augusztus l.-én vonult be a brassói 2. kö-

zős gyalogezredhez mint póttartalékos. Szeptember havában Galiciába

vezényelték. Részint itt, részint a Kárpátokban harcolt öt hónapig;

tizedessé léptették elő, majd gyomorbajt és rheumát kapott. Egy mun-

kácsi kórházba sz állitot.ták. Felgyógyulva segédszolgálatot teljesit

Prágában. Közben megszerezte a polgári iskolai tanitói képesítést.

(1916. VII. 21.)

Bartal Rezső 1914. október 26.-án vonult be a budapesti 29. hon-

véd gyalogezredhez mint önkéntes. Jelenleg az egri 12. honvéd gyalog-

ezrednél teljesít szolgálatot mint hadapród. (Ill. B. 1915. V. 26. )

Bernáth István 1915. dec. 6.-án vonult be katonának a buda-

pesti 29. honvéd gyalogezredhez. 1916. június havában vezényelték az

északi harctérre mint hadapródjelöltet. Utoljára Lembergből írt. (IT.

:B. 1916-. VIlI. 8.)
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Bessenyei Mihály 1915. dec. 6.-án vonult be a katonasághoz.
(Ill. B. 1916. I. 15.)

Boda Vilmos először mint hadapród harcolt az északi harctér en.

1915. szept. 1L-én gránát-légnyomás érte, Anastazowkánál TarnopoI

előtt, amiért 6 heti kórházi kezelésre szorult. Felgyógyulása után 1916.

jan. 10.-én ismét a galiciai harctérre vezényelték, ahol mai napig zász-

lósi rangban van. (Ill. B. 1916. VII. 12.)

Bodrogközi János katonai szolgálatot teljesített a szegedi 5. hon-

véd gyalogezrednél mint egyéves önkéntes. 1915. okt. hóban hadapród-

jelölti rangban a harctérre vezényelték. 1916. jan. L-én hadapróddá.

lépett elő. Szám os ütközetben vett részt. Jan. 7.-én hülés és gránát-

légnyomás okozta betegsége miatt a budapesti XVI. helyőrségi kór-
házba vitték, ahonnan Tátraszéplakra került az üdülőbe. (1. A. 1916 ..

VII. 12.)

Bódy Kornélt alkalmasnak talalták a szabadkai népfölkelési szem-

lén. A szabadkai 6. honvéd gyalogezredhez bevonult. 1915. júl. hóban.

vezényelték mint hadapródot az északi harctérre. Részt vett a Luga-

menti harcokban, a volhyniai előnyomulásban. Októberben mint zász-

lós szakaszparancsnok folytatta a harcot Smordva, később Moravica

körül. Januárban kitüntették a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel. Jú-

nius hóban Bukovina különböző helyein harcolt. Jún. 9.-én a 29. hon-

véd gyalogezredhez osztották be, ahonnan a Dnyeszter-mentére, majd

Bukovina déli hegyei közé vezényel ték. Jelenleg a II. zászlóalj segéd-

tisztje. (II. A. 1916. VII. 10.)

Bolner Gyula 1916. jan. 17.-én vonult be a katonasághoz. (1.
A. 1916. 1. 17.)

Budavárv László 1914. augusztus L-én bevonult Máramaros-

szigetre. 1915. júl. L-ig mint irodavezető teljesített szolgálatot szakasz-o

vezetői rangban. 1916. ápr. 13.-ig, mint egészségügyi altiszt volt ka-

tonai kórházakban alkalmazva. Ekkor súlyosan megbetegedett, s fel-

gyógyulva bizonytalan időre szabadságolták. Jelenleg Nyágován tar-

tózkodik. (1. A. 1916. VII. 29.)

Burkovics Ferene 1914. október 26.-án vonult be a szabadkai 6.

honvéd gyalogezredhez. Aprilis 2.-án hadapródjelöltté, április 9.-én

hadapróddá neveztetett ki. Apr. 16.-án a harctérre érkezett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMég aznap

Drohobycz felett 2 golyótól megsebesült. Az egyik átfúrta jobb fülét,
a másik jobb vállán behatolva, Iapockáj án ál jött ki. Augusztus 22.-én

újra az északi harctérre vezényelték. Megkapta az ezüst vitézségi ér-

met. 1916. jan. 19.-én mint géppuskásosztag-parancsnok Raranczénál

a jobb J áb án kézi gránáttól megsebesült. Csernovitzban és Kassan meg-

operálták. Jelenleg mint zászlós Pöstyénben üdül. Aug. L-én vonul

be ezredéhez. V árj a hadnagyi kinevezését. (II. A. 1916. VII. 30.)

Csutak Ferenc 1914. augusztus l.-én vonult be mint póttartalé-

kos a brassói 2. közös gyalogezredhez. Részt vett a lembergi csaták-

ban, ahonnan 1914. szeptember 16.-án betegen hozták vissza. Felgyó-

gyulása után beosztották Pfianzer-Baltin vezér karának törzsszázadá-

hoz. :19:15. febr. havában megbetegedett és hazahozták. Felgyógyulva

ismét a törzsszázadhoz vezényelték, ahonnan 1916. febr. havában, m int.
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egyéves önkéntes ezredéhez került Prágába. V árja a harctérre való
menetelét. (Ill. A. 1916. VIlI. 1.)

Dalibor Eae Öllön 1914. augusztus l.-én vonult be a sátoralja-

ujhelyi 10. honvéd gyalogezredhez. A harctéren hadapródjelöltból had-

apróddá lép tették elő. Részt vett a gorlicei áttörési harcokban. 1915.

május 28.-án Szalinkownál Medikától északkeletre állan megsebesült.

Sebe és rheumája miatt hazaszállitották. Május 6.·án megkapta a II.

oszt. ezüst vitézségi érmet, júl. 4.-én pedig ugyanevvel másodszor is

kitüntették. Folyamodott, hogy az egyiket 1. oszt. ezüst vitézségi érem-

mel cseréljék ki. 1916. jún. 20.-án harmadszor indult az orosz frontra

mint hadnagy. "Signum Laudis"-ra felterjesztve. Résztvett a koto-

zowi ütközetben. Jelenleg a pestujhelyi Vörös-Kereszt egyleti kór-

házban van. (Ill. B. 1916. VIlI. 15.)

Dániel Lajos 1915. május 15.-én vonult be a békésgyulai 2. hon-

véd gy alogezredhoz. Mirrt hadapród került az északi harctérre 1915.

dec. elején 1916. jún. 5.-én mint zászlós megsebesült a Osernovitz kö-

rüli harcokban. Először Kassán, majd Kaposvárott feküdt a kórházban.
(1. B. 1916. VII. 26.)

Daraban Elizeus 1914. július 26.-án vonult be a 63. közös gya-

logezredhez mint póttartalékos. A szerb hadjáratban vett részt. Kisebb

ütközetektől eltekintve ott volt Zagodna elfoglalásánál és Valjevo os-

trománál. Itt megsebesült. Felépülése után az olasz harctérre vezé-
nyeltéle Onnan jött az értesítés. (II. B. 1915. VI. 21.)

Dávid Rezső mozgósitáskor vonult be a katonasághoz. 1914. okt.

ll. mint póttartalékos a harctérre vonult. Jelenleg a 7. Armeekom-

mandónúl a "Kraftfahrreferate"-hez van beosztva. (Ill. A. 1916.

VIlI. 10.)

Deszimirovity Döme mozgósításkor a katonasághoz bevonult.

(1. A. 1914. IX. 13.)

DimitsfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á l a háború k itörésekor önkéntes betegápolónak jelent-

kezett. (Ill. A. 1914. VIlI. 14.)

DoM István 1914. július 28.-án vonult be mint tartalékos a 101.

közös gyalogezredhez. Részt vett az augusztus 30.-szeptember 16.-iki

lembergi visszavonulásban, ahol tábori őrszolgálatot teljesített. Káp-

lárrá léptették elő. Közben volt az olasz harctéren is és folyó évi

július h ó 16.-tól ismét az északi harctéren teljesit szolgálatot. (1. A_

1916. VII. 28.)

Dundler Gyula 1914. július 27.-én vonult be a gyulai 2. honvéd

gyalogezredhez. Innen mint hadapródjelöltet 1915. január 29.-én vit-

ték a galiciai harctérre, ahonnan április elején a Kárpátokba helyez-

ték áto 1915. június havában az 1. oszt. ezüst vitézségi érmet kapta.

Jún. 18.-án Horuska falunal a Dnyeszter mellett megsebesült. A gyu-

lai kórházban feküdt. Felépülése után 1915. okt. 1.-én Kolozsvárra át-

helyezett ezredéhez vonult be. 1916. január l.-én hadnagy lett, s mint

századparancsnok másodszor indult a harctérre Bukovinába. Júlil,l'3

elején a kolomeai ütközetben vett részt. (Ill. B. 1916. VII. 10.)

Eble Elle 1914. augusztus 2.-án vonult be a 12. honvéd gyalog-
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harcokban. ahol megsebesült; továbbá 1915. május 1-14.-ig tartó ba-

lingorodi útvonalak visszafoglalásában. Júl. 5.-én Lublin alatt bal lábn
fejébe roncsoló golyó fúródott. Sandomierczen, Budapesten és Már-

marosszigeten ápol ták a katonai kórházban. Utókezelés re Trencsén-

teplicZl'e küldték. 1916. máj. 2.-án másodszor indult m int zászlós az

északi harctérre. (1. A. 1916. VII. 28.)

Eigl Maxenc 1914. október 26.-án vonult be egy bécsi közös

gyalogezredhez. 1915. dec. 7 óta teljesí t a cs. és k ir , 83. gyalogezred

kötelékében szolgálatot Galiciaban. Jelenleg zászlós és zászlóalj ·se-

gédtiszt. (II. A. 1916. VII. 22.)

Elek Zoltán 1915. május 15.-én vonult be a kolozsvári 21. honvéd

gyalogezredhez. Kolozsvárról N agyszebenbe helyezték. 1915. október

28.-án mint hadapródjelölt önként jelentkezett a harctérre. 1916. már-

<eius hóban visszavezényelték ezredéhez. ahonnan Kolozsvárra került

a géppuskás tanfolyamra. 1916. jún. 26.-án mint hadapród másodszor

indult az északi harctérre. (1. B. 1.916. VII. 14.)

Farkas Gábor 191.5. május 15.-én vonult be a nyitrai :14. honvéd

gyalogezredhez mint önkéntes. A harctérről mint hadapród küldte
üdvözletét. (I. A. 1916. 1. 22.)

Ferencz Márton 1914. augusztus 1.-én vonult be. Kolozsvárott

teljesített katonai szolgálatot mint tizedes a 21. honvéd gyalogezred-

nél. Jelenleg Nagyszebenben van mint szakaszvezető. Harctéren még
nem volt. (1. A. 1.916. VIlI. 1.)

Fetter János 1915. május 15.-én vonult. be a katonasághoz. V é-

gezte a pákozdi tiszti iskolát. Január óta teljesít ·harctéri szolgálatot.

Volhyniában volt, ahonnan a visszavonulás után Kolk itól délre ke-

rült, hol jelenleg is van. 1.916. május 31.-én kinevezték hadapródd á.

(1. A. 1916. VIlI. 8.)

Fliegler Lajos 1915. okt. 15.-én vonult be Miskolcra katonának.

1916. febr. 15.-én tette le a tiszti vizsgát. Az északi harctérre mint
önkéntes szakaszvezetőt vezényeltek. (II. B. 1916. VI. 30.)

Forgács István 1.91.4. szeptember 16.-án vonult be a ll. honvéd

gyalogezredhez. 1915. április 1.6.-án a harctérre vezényelték Galiciába.

191.5. május 28.-án az északi harctéren megsebesült. Felgyógyulva 1915.

augusztus 30.-án a bukov inai frontra került. Mint zászlós megkapta fl

II. oszt. vitézségi érmet. 1916. júl. 4.-én szemlövést kapott. A budapesti

szemészeti klinikán gyógykezelik. (II. B. 1916. VII. ll.)

Forgó István 1.91.4. október 26.-án vonult be a szegedi 5. honvéd

gyalogezredhez. (II. B. 1.914. X. 26.)

Fülöp Ödön 1916. jan. 17.-én vonult be a szabadkai 6. honvéd

gyalogezredhez. Május 23.-án végezte mint rangelső az isaszegi tart.

tiszti iskolát. Tizedessé lépett elő. V árja a hadosztály-távírótiszti tan-
folyamra való vezényeltetését. (Ill. B. 1916. VII. 10.)

Gazdag Géza 1914. augusztus 25.-én vonult be a nagyváradi 4.

honvéd gyalogezredhez. 1915. február 28.-án került az északi harctérre

mint szakaszparancsnok. 1915. május 1.-én hadapróddá nevezték ki .

.Jelenleg is a harctéren van. (Ill. B. 1915. V. 30.)
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Geiszler Gyula 191.5. május 1.5.-én vonult be a szegedi 5. honvéd

gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. A tiszti iskola elvégzése után
1.91.5. okt. 15.-től 1916. jan. L-ig az újazegedi pótszázadnál ujoncképzö

volt. Mirrt hadapródjelölt 1.91.6. jan. havában Galicia felé vezényelték.

Mint szakaszparancsnok annyira kitüntette magát egy ütközet alkal-

mával június 2. hetében, hogyaharctéren hadapróddá nevezték ki, rá

bíztak két szakaszt, mellére kitüzték a II. oszt. ezüst vitézségi érmet
s vaskereszttel való kitüntetés re felterjesztették. (1. A. 191.6. VII. 28.)

Gerő (Grün) Simon 1914. augusztus L-én vonult be mint pót-

tartalékos. A háború eleje óta a harctér en volt. 1.914. novemberéig a

galiciai, majd azután az orosz-lengyelországi harctéren küzdött. Két-
szer is megbetegedett, dc a csapatkór házban maradt. 1.91.6. április

havában Pilsenbe helyezték, ahova 21 napi szabadságának letelte után

ismét visszatért. Jelenleg katonai irodában dolgozik.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. A. 1.91.6.
VII. 26.)

Gombás Géza 191.5. május 15.-én vonult be a nagykanizsai 20.

honvéd gyalogezredhez. 1.91.6. febr. 1.5.-én mint hadapródot az északi

harctérre vezényelték. Ápr. 23.-án zászlóssá nevezték ki. Jelenleg Vol-

hyn iában teljeait szolgálatot. (1. A. 191.6. VII. 26.)

Gönczy János 1914. augusztus L-én vonult be mint póttartalé-

kos káplár a 62. közös gyalogezredhez. Ott volt első galiciai visszavo-

nul ásuukn ál szeptember és október hónapokban. Kolerába esett, majd

ebből 'kigyógyulva az orosz-lengyelországi harctérre került. 1914. de-

cember 27.-én Varsó felé elörenyomulva shrapnell-sebet kapott. U gyan-

itt megszerezte az 1. oszt. ezüst vitézségi érmet. Prágában, majd Ma-

ros- Vásárhelyen feküdt. Jelenleg a marosvásárhelyi 62. gyalogezred
hez tartozó lábadozó osztagnál van. (Ill. A. 1.916. VII. 26.)

Gömlör (Golobics) Ferenc 1.914. augusztus L-én vonult be a

pécsi 1.9. honvéd gyalogezredhez. 191.5. március 19.-én, mint hadapród

a harctérre került. Először Galiciában, majd a Kárpátokban küzdött.

Itt hadosztályának a Scura (857 m ) magaslatért vivott harcában e ma-

gaslatot az ő zászlóalja foglalta el. Megkapta a II. oszt. ezüst vitézségi

érmet. Meg is hült e harcok közben, jelenleg a pakráci kórh ázban fek-
szik. (Ill. B. 1915. V. 23.)

Grivu Elek 1.914. október 26.-án vonult be a lugosi 8. honvéd

gyalogezredhez. 1.91.5. jún. 13.-án zászlósi ranggal indult a harctérre.

Novoalexience közelében megsebesült. A II. oszt. ezüst vitézségí érem-

mel tüntették ki. Jelenleg a galiciai fronton teljesit szolgálatot. (1. B.
1.91.6. VIlI. 2.)

Gyenes Gyula 1914. október 26.-án J ászberényre bevonult és

még aznap Budapestre hozták. Május 1.0.-én került a harctérre, mint

hadapródjelölt. Az északi harctéren megsebesült. A trencséntepliczi

kór h ázban sebesülten és betegen feküdt. Meggyógyulva ismét a harc-

térre vezényelték, ahol jelenleg mint zászlós teljesit szolgálatot. (II.
A. 1.916. VII. 27.)

Habala Dezső 1.914. október 26.-án vonult be a budapesti 29. hon-

véd gyalogezredhez, majd az L honv. gy.-ezr. önkéntes tizedese lett.

1915. február 18.-án vitték a harctérre. Március 3.-án a Laborcz
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völgyében egy orosz golyótol a jobb boka fölött talalva. megsebesült.

Leipnikba (Lengyelország), majd később Karlsbadba sz állították. Sebe

begyógyult, azonban március 20.-án tifuszba esett, mely majdnem

végzetessé vált. Karlsbadban betegen feküdt. Felgyógyultan 1916. jun.

20.-án az olasz harctérre vezenyeltetett mint önkéntes szakaszvezető.

(II. A. 1916. VII. 7.)

Halmos János 1915. január Lő.vén vonult be a 86. közös gyalog-

ezredhez. A tiszti iskola elvégzése után a harctérre került, ahonnan
G .hónap mulva betegen tért haza. (II. B. 1916. VII. 8.)

Haniseh József 1916. január 17.-én vonult, be a katonasághoz.

(Ill. A. 1916. 1. 17.)

Heim .Iözsef 1914. október 26.-án vonult be a 6. honvéd gyalog-

ezredhez Szabadkár a. Mint hadapród aug. 22.-én ment az északi harc-

térre. A harctérről mint zászlós tifuszban megbetegedve tért vissza.

Felépülése után az önkéntes osztag, majd Szabadleán az altisztképzö

iskola parancsnoka lett. Jelenleg m inutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt hadapród a harctérre való me-
netbeosztását várja. (Ill. B. 1916. VII. 29.)

Heringer Pál 1915. május 15.-én vonult be a szegedi 5. honvéd

gyalogezredhez. 1915. dec. 5.-én került a bukovi nai harctérre, ahol ez-

ideig megszakítás nélkül teljesit szelgálatot. Számos ütközetben vett

részt. 1916. május l.-én kapta meg hadapróddá való kineveztetését.

(II. A. 1916. VII. 6.)

Herpay Balázs 1915. december 6.-án vonult be a budapesti 29.

honvéd gyalogezredhez. 1916. június hóban vezényelték mint önkéntes

szakaszvezetőt az északi harctérre. Utoljára Lembergböl írt. (Ill. A.

1916. VIlI. 8.)

Hnrdösy Iván 1915. május 15.-én vonult be a veszprémi 31.

honvéd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Mint hadapród Erdély

határszélén teljesített 4 hónapig szolgálatot. 1916. február óta az

orosz harctéren van mint zászlós. (1. A. 1916. VII. 5.)

Horvát Jenő 1915. május hó 15.-én vonult be a szabadkai 6. hon-

véd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Szeptember hóban áthe-

lyezték a nagyváradi 4. honvéd gyalogezredhez. 1916. jan. 10.-én vezé-

nyelték az olasz harctérre, ahonnan ápr. 26.-án betegen tért haza. Fel-

gyógyulása óta ezredénel teljesít hadapródjelölt rangban szolgálatot,
s várja a harctérre való menetelét. (1. A. 1916. VII. ll.)

Horvát C. Nándor 1914. október 26.-án vonult be a szabadkai

6. honvéd gyalogezredhez. Ott szolgált mint hadapródjelölt. 1915.

szept. 20.-án a zalaegerszegi fogolytáborba vezényelték, ahol a mai

napig felügyelői szelgálatot teljesí t. (II. B. 1916. VII. 12.)

Illek Alajos 1915. január 15.-én vonult be a 72. gyalogezredhez

Pozsonyba. Mirit önkéntes tizedes Polában szolg ált. Május havában a

balkáni, majd a délnyugati harctérre vezényelték. Jelenleg egyik t(l-

bori kórházban betegen fekszik. (II. B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA191B. VII. 10.)
Jaszovszky Miklös a moag ósi í.áskor bevonult, de betegsége mi-

att szabadságolták. Felgyógyulása után bevonult a kassai 9. honvéd

gyalogezredhez.1916. jun. 23.-án vezényel ték az északi harctérre mint

önkéntes tizedest. (IL B. 1916. VIlI. 8.)



27

Jávor Albert 1914. augusztus l.-én vonult be az esztergomi 26.

gyalogezred hez, ahonnan 1915. április 15.-én mint hadapródjelölt ke-

-rült az orosz harctérre. Számos ütközetben vett részt, később mint had-

nagyot 1916. április havában a front mögött levő menetzászlóaljhoz

kiképző tisztnek vezényelték. Május 1,9.-én ismét a tűzvonalba

került. (Ill. A. 1916. VII. 12.)

Jávor István a mozgósí táskor bevonult, közben megbetegedvén,

szabadságoltatott. Újra bevonult, de 1915. február havában súlyosan

megbetegedve, továbbra is szabadságolták. Jelenleg mint fölmentett

Szebényben lakik. (II. A. 1916. VII. 30.)

.Iuhász Sándor 1915. május 15.-én vonult be a munkácsi 11. hon-

véd gyalogezredhez. Jászberényben volt kiképzésen. Mint hadapród-

jelölt Orosz-Lengyelországban van. (1. A. 1916. IV. 20. )

.Iuuger Győző 1915. október 15.-én vonult be a kassai 9. honvéd

gyalogezredhez. Mint hadapródjelölt a kassai III. honvéd ker. tart.

tiszti iskolúlia oktatónak vezényeltetett. (1. A. 1916. VII. 8.)

.Iurán Emil 1915. október 15.-én vonult be katonának. Jelenleg

mint honvéd hadapród-őrmester szolgál Volhyniában. (1. A. 1916.
VIlI. 1.)

Karácsonyi Endre 1914. október 26.-án a budapesti '29. honvéd

gyalogezredhez vonult be. 1915. április 15.-én anagyszebeni 23. hon-

véd gyalogezredhez helyezték át, ahonnan május 15.-én mint hadapród

a bukovinai harctérre vezényeltetett. Szeptember 16.-án tüdőgyula-

dassal visszatért a harctérről. A wieni k. u. k. Reserve-Sp italban gyó-

gyították. Felépülése után 1916. jun. 27.-én mint zászlós másodszor

indult az északi harctérre. (1. A. 1916. VII. 30.)

Karbuczky Emil 1915. december 6.-án vonult be a pécsi 19. hon-

véd gyalogezredhez. Tiszti iskoláj át Budapesten végezte. Jelenleg Pé-

csett teljesit mint önkéntes őrvezető szolgálatot. V árja a harctérre
való vezényeltetését. (II. B. 1916. VII. 24.)

Károlyi Árpád 1915. május 15.-én vonult be a katonasághoz.

1916. febr. hóban vezényelték mint hadapródjelöltet az orosz harc-

térre, s azóta a volhyniai fronton teljesit szolgálatot. Részt vett a nagy

orosz offenziva összes ottani súlyos harcaiban. (1. B. 1916. VII. 10.)

.Kertai Ernő a mozgósításkor bevonult. Mint póttartalékos, majd

mint önkéntes tizedes Galiciában küzdött az 51. honv. gyaloghadosztály

kötelékében. 1915. május hó 16. óta 2 heti megszakítással az északi

harctéren van. Jelenleg a tábori postán teljesít szolgálatot. (IL A.

1916. VIlI. 2.)

Kiss István 1915. május 15.-én vonult be. A bukovinai harctérre

vezényelték mint hadapródot dec. 2.-án. 1916. jun. 28.-án sebesült meg

mint zászlós Kolomea közelében. A mármarosszigeti kórházból áthe-

lyezték Kecskemétre. (1. B. 1916. VII. 27.)

Kiss István 1914. szeptember hó 14.-én a katonasághoz bevonult.

(1. A. 1914. IX. 12.)
Kiss Miklós 1914. augusztus l.-én vonult be a dési 32. honvéd

gyalogezredhez. Jelenleg mint hadapródjelölt betegsége miatt Désen
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a zászlóalj-irodában van alkalmazva. Harctéren nem volt. (Ill. B.

1916. VII. 28.)

Klank Lajos 191,1. október 26.-án vonult be a katonasághoz.
(Ill. A.)

Klauszmann Albert 191.4. augusztus 2-1.-én vonult be a 16. hon-

véd gyalogezredhez. 1.915. február 21.-én· a harctérre vezényelték. Vi-

téz mag ata rtásáért azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki

(május 7.-én) és előlép tették hadapróddá. Jelenleg hadnagyi rangban

mint századparancsnok harcol az északi harctéren. (Ill. A. 1.916.
IV. 1.9.)

Krausz Árpád 191.5-ben vonult be a nagyváradi -l, honvéd gy a-

logezredhez. Hadapródi rangban az olasz harctéren küzd. (II. A. 1.916.
II. 20.)

Kristóf Rezső 191.4. október 26.-án vonult be a pozsonyi 13. hon-

véd gyalogezred hez. Mint hadapródjelöltet a verseczi 7. honvéd gya-

Jogezredhez helyezték áto 1915. július havában mint hadapród indult

a harctérre. Hat hónapig harcolt mint szakaszparancsnok Vo lhyni á-

ban, s ugyanannyi időt töltött a bukovinai fronton. Szept. 28.-án lett

zászlós. 191.6. évben részt vett a Rarancze és Toporoncz községek mel-

letti harcokban. Megkapta a II. oszt. ezüst vitézségi érmet. Az ottani

állásokban jún. 9.-ig volt, amikor megkezdődött a bukovinai vissza-

vonulás, amelyet szintén végigküzdött. Július hó 1.-én megbetegedett.

Jelenleg a nagyszombati tartalék kórh ázban fekszik. (1. B. 1916.
VII. 1.6.)

K vassay Sándor 191.4. augusztus 3.-án vonult be a budapesti 1.

honvéd gyalogezredhez. 1.91.5. márc. 18.-án mint hadapródjelölt indult

a harctérre. Részt vett a kárpáti harcokban és a májusi győzelmes elő-

nyomulásban. Május 30.-án mint hadapród kézitusában megsebesült,

majd tifuszba megbetegedett. Felgyógyultan az olasz harctérre ve-

zényelték. 191.5. dec. 8.-án újból megsebesült. 191.6. marc. 30.-án mint

hadnagy harmadszor indult a déli frontra. (II. B. 1.916. VII. 26.)

Lászlö István 191.4. augusztus havában vonult be. Mint a 44. gya-

logezred póttartalékos kúplúrja 8 hétig az északi harctéren teljesített

-szolgálatot; megbeteged ve hazaszállitották. Jelenleg tábori csendőr

II déli harctéren. (II. A. 1.915. V. 29.)

Lázár István 1914. augusztus 3.-án vonult be a brassói 24.' hon-

véd gyalogezredhez. Részt ve tt a kárpáti hadműveletben mint szakasz-

parancsnok. 1.915. március 1.5.-én a Komarnik (Galicia) fölötti magas-

laton súlyosan megsebesült. Először a munkácsi kórházban feküdt,

majd a nagykikindai kórházba vitték. Felépülése után mint rokkantat

szabadságol ták. Beiratkozott 1.91.5. szept. havában rendes paedago-

giumi hallgatónak. (II. A. 1916. VII. 5.)

Lázár József 1914. július 18.-án vonult be a katonasághoz .. Te-

lenleg gépfegyver-szakaszvezető a 20. honvéd gyalogezred IL g épfegy-

ver-osz tályán ál. Részt vett a kraszniki, lublini, bystricai, lubartowi

győzelmes ütközetekben. 191.5. aug. 23.-án Brest-Litowsk körül folyó

.harcokban megsebesült. (II. A. 1.91.6.)

Lukács Béla 191.4. október 26.-án vonult be a verseczi 7. honvéd
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gyalogezredhez. Betegsége miatt szabadsagolt.ák. 1915. jan. végén ismét

bevonul t ezredének lábadozó osztagához. Innen kéredzkedett az ujoncok

kiképzésére. Majd önkéntesen ÍJ. harctérre való kiküldetését kérte, bár

szabadságra mehetett volna. Szept. 24.-én mint hadapródot az orosz

frontra vezényelték. Dec.-től 1916. febr.-ig dúló nagy harcokban részt

vett. 1916. febr. L-én zászlóssá lépett elő, majd Wyniatince községben

állapodottmeg. Katonáink lövészárkai egy helyen 70 lépésnyire voltak

az oroszokéitól. Rövid szabadság után régi helyére került vissza. A jún.

4.-én kezdődött orosz offenzíva alatt hajnaltól rendületlenül állta a ret-

tenetes pergőtüzet d. u. 3 óráig, amikor shrapnell-golyótól homlokon

talalva összerogyott. A harcvonalból jún. 13.-án került a zsolnai ka-

tonai kórházba, ahol megoperálták. Jún. 19.-én vitték a bpesti XVII.

helyőrségi kórh ázba, ahonnan az I. szám ú sebészeti klinikába helyez-

ték. Közben hadnaggyá lépett elő. (II. B. 1916. VIII. L)

Lyubicsic Antal 1914. október 26.-án vonult be a 78. közös gyalog-

ezredhez Osijekbe (Eszék). Sz ívbaja miatt csak irodai szolgálatra al-

kalmazzák. (1. A. 1914. IX. 17.)

Malczovics .Iános 19U. október 26.-6n vonult be a katonaság-

hoz. (1. A. 1914. X. 26.)

Martzy János 1914. augusztus közepén vonult be a honvédség-

hez Gyulára, majd innen áthelyezték Lugosra. Mint hadapródot 1915.

tavaszán a galiciai harctérre vezényel ték. Jelenleg is ott küzd. (Ill.

ll. 1915. V. 29.)

Matisz József 1914. július havában vonult be a trencséni közös

gyalogezredhez. 1915. november havában mint közlegény indult a harc-

térre. (1. A. 1916. VII. 27.)

}[atzkó Gyula 1914. augusztus végén vonult be a budapesti L

honvéd gyalogezredhez. December 28.-án mint önkéntes szakaszve-

zető a kárpáti harctérre került. j 915. február végén megbetegedett,

hazahozták. Idült gyomorbaja miatt 1915. július közepén negyedévi

szabadságot. kapott. Szeptember 1-jére behívták katonai szolgálatté-

telre, majd szabadságot kapva, a Ill. évfolyamról sikeresen Ievizs-

gázott. 1916. július L-én a katonasághoz a tengertpartvédelmi zászló-

aljhoz Dalmáciába újra bevonult. (Ill. B. 1916. VII. 31.)

Márton Gyula 1915. december 6.-án vonult be a katonasághoz.

(lll. B. 1915. XII. 6.)

Medriczky Emil 1915. május j5.-én vouul t be a beszterczebányai

16. honvéd gyalogezredhez. Mi n t szakaszvezető teljesített u. o. szol-

gálatot. 1915. dec. L óta az északi harctéren küzd mint hadapród-

jelölt. (1. B. 1916. VII. 29.)

Mendelényi Sándor j 9j 5. május 15.-én vonult be a budapesti

30. honvéd gyalogezredhez. 1915. dec. 8.-án vezényelték az északi harc-

térre mint hadapródjelöltet. Jelenleg mint hadapród a Strypa men-

tén teljesít szolgálatot. A nagy orosz offenzíva számos ütközetében

vett részt. Előléptetésre van felterjesztve. (II. B. 1916. VII. 27.)

Mészáros ,Ödön 1914. október L-én vonult be. Mint hadapród

küzdött a kárpáti, a nyugat- és középgaliciai harcokban, ahonnan az

olasz harctérre vezényeltek. j 915. júl. 17.-én betegen jött haza. s fel-
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gyógyulása után 1915. nov. 4.-én ismét a déli harctérre került. Dec.

8.-án gr ánátsailánktól jobb arcán megsebesült. 1916. márc. 30.-án har-

madszor indult a harctérre. Doberdónál máj. 24.-én jobb bokacsontja

eltörött. Jelenleg a pótzászlóaljnál teljesít szolgálatot mint zászlós.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1. A. 1916. VII. 20.)

Miloia Vazul 1915. május 15.-én vonult be a lugosi 8. honvéd

gynlogezretlhez. 1915 nov. S.· ·án ruint hadapród a galiciai frontra in-

dult. 'I'öbb ütközetben ós rohamban vett r?s~t. J'elenlea zászlós.
(1. A. 1916. VII. 27.)

Mofler Ignác 1915. május hó 15.-én vonult be. Végezte a pá-

kozdi tiszti iskolát. A bukovinai harctérre vezényelték mint hadapród-

jelüii.et. J elenlee zászlósi rang'ban az 'HúSZ harctéren teljesü szo lg á-

latot. Az 1. oszt. ezüst vitézségi érem tulajdonosa. (1. B. 1916. VII. 13.)

Munka Sándor 1915. május 15.-én a beszterczebányai 16. hon-

véd gyalogezredhez vonult be. Mint szakaszvezető teljesített u. o. szol-

gálatot. 1916. jan. 8.-án az olasz frontra vezényelték, ahol mint had-

apródjelölt toljesttett szo lu.i lato t. J'ú nius 10. óta az <>]'OS~ harctórcu

van. (1. B. 1916. VII. 6.)

Nagy Béla 1915. május 15.-én vonult be a katonasághoz. Mint

hadapródot Bukovinából 1915. nov. végén Galiciába vezényelték. (1.

A. 1915. XII. 12.)

Nagy József mint tartalékos hadnagy vonult be csapattestéhez
1914. augusztusában. (Ill. A. 1914. IX. 2.) ,

Nagy S. Lajos 1914. október 26.-án vonult be a brassói 24. hon-

véd gyalogezredhez. 1915. április 15.-én szállították a galiciai harc-

térre, ahol mint hadapród az Uzsok fölötti harcokban április 26.-án

2 lősebet, 28.-án ujabb 5 sebet kapott. Ezek közül 1 sebet shrapnell-

sz il ánk, li-ot golyó okozott. Egy golyó átfúrta tüdojét is. Kitüntetésre

(vaskeresztre is) fel van terjesztve. A bécsi Pálffy hadikórházban fe-

küdt. Augusztusban felgyógyulva elhagyta a kórházat. (II. A. 1915.
IX. 1.)

Nagy Lajos a mozgósításkor mint póttartalékos vonult be a 20.

honvéd gyalogezredhez N agykanizsára. Az északi harctéren mint had-

apródot a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. (Ill. A. 1916.)

Paksy Imre 1914. augusztusában vonult be a katonasághoz. (1. B.)

Palugyay Lajos 1915. május 15.-én vonult be a beszterczebányai

16. honvéd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Mi nt szakaszvezető

teljesített u. o. szolgálatot. 1915. nov. 14.-én mint hadapródjelöltet az

északi harctérre vezényelték. 1916. február hóban 8 napi szabadságot

kapott, melynek letelte után ismét elfoglalta előbb eni helyét, Jelenleg

zászlósi rangban erős gyomor- és bélbántalmakkal egy tábori kórházba

került. Jelenleg a szatmár-németi kórházban ápolják. (II. B. 1916.
VIlI. 5.)

Páter Jenő 1915. október 15.-én vonult be a katonasághoz. A

tiszti iskola elvégzése után mi nt önkéntes szakaszvezető az orosz harc-

térre került, ahonnan mint beteg tért haza. Ezidő szerint az eper-

jesi vörös-kereszt kórházban fekszik. (1. A. 1916. VI .29.)

Pécsi Miklós 1915. május 15.-én vonult be katonának. 1915. dec.



12.-én indult mint hadapród az északi harctérre. Rövid szabadságának

letelte után ismét a harctérre vezényel tek. Jelenleg mint zászlós tel-
jesíutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt szolgálatot. (1. A. 1916. VII. :1.7.)

Perjéssy Kálmán 1916. január 17.-én voriul t be a budapesti 29.

honvéd gyalogezredhez. Mi nt önkéntes szakaszvezető indult az északi

harctérre 1916. jún. 19.-én, ahonnan folyó évi júl ius hó 31.-én nagy

csaták után szíves üdvözletét küldötte. (TI. A. 1916. VIlI. 31..)

Pirovszky Lajos 1915. május 15.-én vonult be a szabadkai 6. hon-

véd gyalogezredhez. Mi nt hadapród került az északi harctérre. 1916.

jan. 14.-én vezette 60 emberét mint zászlós rohamra a besszaráb iai

f'ronton az oroszok ellen. Állását katon á ival teljesen megtisztította a

betolakodó oroszoktól. s több mint 70 foglyot ejtett. A n. oszt. ezüst

vitézségi érernmel tünteték ki. Két heti szabadságot kapott, melynek

letelte után ismét az északi harctérre vezényelték. (1. A. 1916. VI. 29.)

Pollák Lajos 1915. december 6.-án vonult be a pozsonyi 13. hon-

véd gyalogezredhez. A tiszti iskolát N agykanizsán végezte. V árja a
harctérre való vezényeltetését. (II. A. :1.916. VII. 15.)

Récsey István 19:1.6. január 17.-én vonult be a katonasághoz

mint egyéves önkéntes. Jelenleg mint önkéntes tizedes küzd az orosz
harctéren. (1. B. :1.916. VIlI. 1..)

Reisz Györg~- 19:1.4. augusztus 2.-án vonult be a gyulai 2. hon-

véd gyalogezredhez. December 22.-én tette le a tiszti vizsg á t. 1915.

március 15.-én vezényeltek a harctérre mint zászló st . Máreius 22.-én

a ballábafején lőtt sebet kapott. Pilsenben feküdt. Felgyógyulva

szept. 25.-én indult másodszor az északi harctérre mint zászlós. 1916.

jan. l..-én hadnaggyá léptették elő. Másnap Rarancze mellett a jobb

kőnyökcsontja sebesült meg. Jelenleg Ko lozsvúro tt teljesít az ezred-

dénél szolgálatot. A II. oszt. ezüst vitézségi érem tulajdonosa. (III.
B. 1916. VIlI. 1..)

Reismger Hichárd 19:1.3. október havában mint önkéntes bevo-

nult a katonasághoz. 1914. augusztus hóban mint hadapród az északi

harctérre került.. Lublin mellett megsebesült. Jelenleg a wi eni Parla-

ment-Spitalban fekszik. Rangja hadnagy. (1. A. 1916. VII. 28.)

Richter Ferenc 1914. augusztus 9.-én vonul t be a 61.. közös gya-

logezredhez. 1915. április :1.4.-ike óta mint hadapródjelölt a déli hare->

téren felderítő szolgálatot teljesített. Részt vett a tolmeini hídfő vé-

delmében. Mirit hadapród aug. 20.-tól okt. 2.-ig hallgatója volt a gép-

fegyver-tanfolyamnak. Okt. 3.-ika óta a cs. és k ir. 37. gyalogezred gép-

fegyver-osztályának parancsnoka __Harcolt a Ill. isonzói csatában. J e-

lenleg mint hadnagy, zászlóaljsegédtiszt minőségben telje it szolgá-

latot. A bronz vitézségi érem tulajdonosa. (Tl. A. :1.916. VII. 27.)

Ronszky Rugó :1.9:1.6.január 17.-<2n vonul t be a katonasághoz.
CI. A. :1.916. VII. 2.)

Rosculet Lázár 1915. január 15.-én vonult be mint népfölkelő.

A verseczi 7. honvéd gyalogezrednél teljesített szolgálatot. 1915. okt.

16.~án hadapródjelölt lett. A lovcseni akciónál zászlóssá lépett elő. Je-

lenleg az olasz fronton teljesit szolgálatot. (1. A. 1916. VII. 29.)

Rozlosnik ol enő 191-1. szeptember 14.-én vnnult be az eperjesi
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25. közös gyalogezredhez. Losonczon teljesített katonai szolgálatot mi nutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt

hadapród. Mint zászlós az orosz ha rctérre került, ahol 1915. szept.

3.-án megsebesült. Egy budapesti kó rházban gy ógykezcl tók. Az ellen-

séggel 'szemben tanusított vitéz magatartásáért a II. oszt. ezüst vi-

tézségi éremmel tüntették ki. (II. B. 1916. VII. 17.)

Seultéty Andor 1914. október 22.-én voriul t be a 6. honvéd gya-

logezredhez Szabadkára. Mint hadapród 1915. május 17.-én került a

harctérre. Veprődön (Bács-m.) feküdt sebesülten. 1915. nov. 12.-én

első megsebesüléséből felgyógyul va ismét az orosz harctérre került.

A besszarábiai határon, Rarancze falu mellett 1916. jan. 16.-án gránát-
szilánktói másodszor megsebesült. Az újvidéki tartalékkórh ázban ápol-

ták. Meggyógyulva 1916. máj. 8.-ún az északi harctérre indult, ahol

Kopylinál, Kolki mellett Volhyn inban ju n , 28.-án gránút.tó l harmad-

szor megsebesült. Erős légnyomás következtében beszélőképességét is

elvesztette. Jelenleg Újvidéken gyógykezelik. (Ill. A. 1916. VII. 8.)

Siklaki j stván az által á nos mozgósi túsko r bevonu 1t, azon ban

2 heti kiképzés után tartósan szabadságol t ák. 1915. dec. 6.-án ismétel-

ten bevonult mint egyéves önkéntes a 9. honvéd gya logezredhez I~-

sára. A tiszti iskola elvégzése után mint önkéntes szakaszvezetőt az

északi harctérre vezényelték. (Il. A. 1916. VII. 13.)

Simon József 1914. október 26.-án vonult be a budapesti 29. hon-

véd gyalogezredhez. 1915. május 7.-én Hl i nt őrvczctő önkén test a harc-

térre vitték. Május 16.-án Radym n á 1 a jobb kezén megsebesült. Fe-

küdt Deb recze nben és a budapesti Vörős-Kere zt k órb ázba n. Felgyó-

gyulása után m in t harctéri szo lg á.la t ra alkalmatlan a budapesti honv.

kiegészítő parancsnokságnál teljesit szo lgú la to t. (lll. B. 1916. VII. 16.)

Soltész László 1914. auguszt.us 2.-úlI vonult be a 2. honvéd gya-

logezredhez (lyulára. Mint hadapródje lölt ct vit tek a kárpáti harctérre.

A galiciai előnyomulásban is részt vett. Lupko v felett, 191F:i. április

16.-<Ín megsebesült. Gyul an feküdt kó rh ázba n. A harctéren h adap ródd á

lép tették elő. A kó rh ázban máj. 1.-én zúsz lóssá nevezték ki. Ko lozsvá-

rott teljesít okt. 15. óta katonai szo lg ál ato t., miu t á n vállcsontja van

meg löve, s bal karját nem tudj fl jól mozrra t n i. (Tl I. A. 1915. IX. 17.)

Svarcz Emanuel 1915. okt. 1.).-' J1 von u 1t be a katonasághoz.
(1. A. 1916.)

Schmidt Alfonz 1915. okt. lS.-611 vo nul t be a 2. honvéd gyalog-

ezredhez Ko lozsvárra. 1916. jún. 26.-án mint önkéntes sza kaszvezető

indult a galiciai harctérre. (1. B. 1916. VII. 19.)

Schóbert József 1915. január 16.-án voriu l t be katonai szolg álat-

tételre a 'pécsi 19. honvéd gya logez red hez. Hadapródjelölti ranggal

1915. júl. 26.-án került az északi harctérre, ahonnan sebesülés folytán

beállott nagyothall ás és vesebajjal Pécsre került. .T clen leg az orosz

harctéren a IL honvéd hadt ápznsz lóa ljn ál va n és hadnagyi k ineve-

zését várja. (Ill. A. 1916. VIlI. 1.)

Sza.láuez i Kál'oly 1914. augusztusában vonult be. (1. B.)

Számpl Pál 1914. október 26.-án vonult be a pécsi 19. honvéd

gyalogezredhez. Mint önkéntes szakaszvezető került a harctérre, ahol

a kárpáti harcokban mi nt járőr és figyelo őrparancsnok vett részt,
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mig 1915. április 5.-én Butelka-Nisnánál egy orosz robbanó golyó tól

jobb lábán megsebesült. Pécsett feküdt a kórházban. Júl. 19.-én hagyta

el a kórházat es a lábadozó osztaghoz keriilt. Aug. 18.-án hadapróddá

léptették elő. Szept. l1.-én mi nt szakaszparancsnok került az északi

harctérre. Nov. 21.-én zászlós lett. Dec. 23.-án ezredét a besszaráb iai

frontra vezényelték, ahol azutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. oszt. ezüst vitézségi érmet kapta. N a-

ponta itt néha 5-7 kézi tusaban vett részt. 1916. jan. 23.-án három

nagy· gránátnak közelében való felrobbanása következtében idegsokkot
kapott, amellyel kórh ázban kezelés alatt áll. Zászlós. (Ill. B. 1916.

VII. 16.)

Szász Lajos 1914. október 26.-án vonult be a katonasághoz.

Tüdőcsúcshurut miatt szabadságolták, majd 1915. júniusában újra

behívtak. Közben szabadságolták és megszerezte a polgári iskolai ké-

pesítést. (1916. VII. 21.)

Száva Albert 1914. augusztusában vonult be mint egyéves ön-

kéntes. Az orosz harctéren mint hadapród két lövéstől sebesü1t meg.

Három hetet töltött májusban otthon, majd alig gyógyultan önként

jelentkezett az olasz harctérre. Indulása előtt zászlós lett. 1916. jún.

10-ig volt a déli harctéren, ahol megkapta a hadnagyi kinevezését;

1916. jún. 18.-án vezényelték az orosz frontra, ahol megsebesült. Je-

lenleg Budapesten fekszik egy kórh ázban. A signum laudis tulajdo-

nosa. (II. A. 1916. VII. 8.)

Szerdahelyi László 1914. október 26.-án vonult be a hajmáskéri

32. tábori ágyús ezredhez, ahol mint önkéntes káplár a tiszti vizsgát

letette. Az orosz harctérről, hol több ütközetben vett részt, 1916. má-

jus 1.-én mint hadapród a déli harctérre indult. Dicsőséges harcok

után Dél- Tirolból a tengerpart közelébe vezényelték, majd zászlóssá

lép tették elő. (Ill. A. 1916. VIlI. 8.)

Széri József 1914. augusztusban vonult be. (1.ONMLKJIHGFEDCBAA . )

Székely Gyula 1914. október 26.-án vonult be az eperjesi 67. kő-

zös gyalogezredhez. Időközben a mezőlaborczi őrjáraton megbetege-

dett; szabadságo lták. Újabb sorozás alá került. 1915. júl. 15.-én is-

mét bevonult a 9. honvéd gyalogezredhez. 1916. jan. 2.-án a déli harc-

térre került, ahonnan mint hadapród az 01'0 z frontra vezényel tetet.t.

Mint beteget hozták haza. Jelenleg a késmárki tartalékkórházban fek-

szik. Közben megszerezte a polgári iskolai tanítói képesítést. (1916.
VII. 6.)

Székely Sándor 1914. október 26.-án vonult be a kolozsvári 21.

honvéd gyalogezredhez. 1915. március elején mint hadapródjelölt a

harctérre került. A Kárpátok északkeleti lejtőjén és a Stry mentén

lefolyt harcokban vett részt. Mint nagy beteget hozták haza; a nagy-

enyedi tartalékkórházban feküdt, majd Bpesten fürdő-kúrát használt.

Felgyógyulása után ismét a bukovinai harctérre vezényelték. Nyolc

hónapi frontszolgálat után a miskolczi megfigyclő-barakkór házba ke-

rült. (II. A. 1916. VIlI. 8.)

Szibner János mint szabadságok katona 1915. március 16.-án

vonult be a trencséni 15. honvéd gyalogezredhez. Y égezte a tiszti is-

kolát. 1915. júl. 26.-án mint hadapródjelölt vezényeltetett az orosz

3
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harctérre. A zaleszcsiki-i áttörésben sebesült meg szept. 13.-án. A bal

füle mellett 3 shrapnell-golyó fúródott a nyakába. Kolomeában két-

szer operálták;. onnan a budapesti Egyetemek hadikórházába került,

ahol jelenleg is van. 1916. jan, 1.-én hadapróddá léptették elő. A bronz

vitézségi érem tulajdonosa. (II. A. 1916. VII. 25.)

Szieghardt László 1914. október 26.-án vonult be a 32. honvéd

gyalogezredhez ; mint hadapród végigküzdötte a kárpáti harcokat. 1915.

május havában a kraszniki áttörésnél comblövést kapott. Felgyógyu-

lása után ismét a harctérre indult, ahonnan mint beteg tért vissza.

A segesvári megyei közkórházban operálták. 1916. július havában mi nt

zászlós harmadszor indult az északi frontra. (II. A. 1916. VII. 26.)

Szijj János 1914. augusztus 29.-én vonult be a veszprémi 31.

honvéd gyalogezredhez. 1915. május 2.-án mint hadapródot a kárpáti

harctérre vezényelték, majd Galiciában küzdött. Elnyerte a bronz vi-

tézségi érmet. A komáromi "Emberszeretet" kórházban feküdt. Fel-

gyógyulása után bevonult ezredéhez. Majd a görzi hídfőnél teljesí-

tett frontszolgálatot m int tartalékos hadnagy. Jelenleg fülbántalma

miatt a gráci katonai kórházban nyer gyógyítást. (II. A. 1916. V. 5.)

Szikora Ernő 1914. július 26.-án vonult be mint pót.tarta lékos.

Augusztus elején a déli harctéren harcolva lábszárán puskagolyótói

megsebesült. 1914. december 16.-án újra bevonult. Jelenleg Miloviecz-

ben (Osehország) teljesír szolgálatot mint önkéntes tizedes. (II. A.

1915. V. 19.)

Szilágyi .Iőzsef 1915. dec. 15.-én vonult be a kassai 12. honvéd

gyalogezredhez. Mint önkéntes tizedes várja a harctérre való vezényel-

tetését. (1. A. 1916. VII. 10.)

Szilágyi János 1914. jul. 4.-én vonult be mint póttartalékos. 1915.

május 14.-én a galiciai harctérre vonult. Részt vett a Lemberg vissza-

foglalása körüli harcokban. Három hónapig volt a harctéren. Shrap-

nell sebesüléssel jelenleg az "Auguszta-Barakk"-kórházban fekszik

Budapesten (Ill. B. 1915. VIlI.)

Szlávik László 1915. máj us 15-én vonult be a szabadkai 6. hon-

véd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Mint hadapród az orosz

harctéren van a 3. honvéd gyalogezred kötelékében. (1. A. 1916.

VII. 17.)

Szmarcs Antal 1914. október 26.-án vonult be a katonasághoz.

(1. A. 1914. X. 26.)

Svoboda József 1914. augusztus 24.-én vonult be a lugosi 8. hon-

véd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. Kiképeztetése alatt súlyos

betegen feküdt Lugoson két hétig. Kigyógyulva elvégezte a tiszti is-

kolát s jelenleg hadapródi ranggal önkénteseket képez ki. (II. A.

1915. V. 26.)

TanosfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á l 1914. nyarán bevonult a 94. közös gyalogezredhez Tur-

nauba (Osehország) mint egyéves önkéntes. Tüdőcsúcshuruttal hóna-

pokon át katonai kórházban kezelték. 1915. év tavaszán egy évre sza-

badságolták. Időközben felülvizsgálatra rendelték, s mint rokkantat

a hadsereg kötelékéből elbocsátották. Időközben beiratkozott ugyan

rendes hallgatónak, de később kimaradt. (1916. VII. 28.)



Tóth Ferenc 1914. augusztus 24.-én a szolnoki 68. közös gyalog-

ezredhez vonult be mint póttartalékos. Az ezred számvivő altiszt je

lett, s mint ilyent 1914. telén a harctérre is vitték. 1915. tavaszán --

megfogyatkozva az ezred - neki is arcvonalba kellett mennie, ahol

mindjárutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt első nap jobb kezén egy shrapnell-golyótól megsebesült .• Je-

lenleg Prágában teljesit katonai segédszolgálatot. 1916. jún. hónap-

ban vizsgáit letéve polg. isk. tanitói oklevelet nyert. (1916. VILlO.)

'I'sehochner Lipót 1914. október 26.-án vonult be a soproni 18.

honvéd gyalogezredhez. Télen hülés folytán izületi csúzt kapott. A pös-

tyéni katonai fürdőben volt. Felgyógyulása után 1915. júl. 27.-én indult",

mint zászlós az északi harctérre. 1915. dec. 30.-án megujult régi be-

tegsége, s ismét Pöstyénbe vitték. 1916. jún. 19.-én újra bevonult ez-

redéhez Karánsebesre, hol jelenleg is tartózkodik. (II. A. 1916. VII. 12.)

Vanek Géza 1914. augusztus 27.-én vonult be a nyitrai 31. hon-

véd gyalogezredhez. :Mint hadapród került a harctérre. Harcolt a Kár-

pátokban a duklai szorosnál 21
/2 hónapig; előzőleg Krakó táj án küz-

dött. Egy magaslat megostromlása közben századparancsnoka elesett,

mire ő vette át a század vezényletét. SOron k ivül zászlóssá léptették

elő s kitüntetésre volt felterjesztve. Betegen feküdt Troppaubap.. Bala-

tonfüreden üdült. Szervi sz í vbajjal és kétoldali tüdőcsúcshuruttal a

sopronnyéki orosz fogolytáborba utalták az örzaszlóaljnál teljesítendő

szolgálatra. 1916. febr. 10.-én indult Szerbiába, ahol mint hadnagya
k. u. k. Kgf. Arb. AQt. No. 251 parancsnoka volt. 1916. júl. 1.-én Scp-

ronba vezényelték a vármegye területére kirendelt karhatalmi járőr

parancsnokául. Signum Laudisra felterjesztették. (III. B. l!H6.

VII. 12.)

Vigh János 1915. május 15.-én vonult be katonának. Végezte a

pákozdi tiszti iskolát. Szakaszvezető. (1. A. 1915. IX.)

Vizsnovszky István 1915. május 15.-én vonult be a lugosi 8. hon-

véd gyalogezredhez. Szeptemberben hadapródjelölt lett. Az északi harc-

térre hadapródi rangban vezényelték. 1916. júl. 3.-án gránát légnyo-

más okozta tüdővérzéssel a lugosi k. u. k. Reserve-Spitalba került, ahol

jelenleg is ápolják. (1. A. 1916. VII. 26.)

Weisz Arthur 1915. december EL-án vonult be a katonasághoz.
(1. A. 1916.)

W olszky István 1914. október 26.-án vonult be. 1915. ápr. 14.-én

vezényelték az orosz harctérre, hol jelenleg is mint hadnagy teljesit

szolgálatot. Van két II. oszt. ezüst vitézségi érme. (Ill. B. 1916. VI. 4.)

Zatskó Gyula 1915. okt. 15.-én vonult be a szabadkai 6. honvéd

gyalogezredhez. 1916. május 5 óta mint hadapródjelölt küzd az orosz

harctéren. (1. A. 1916. VI. 28.)

Zsoldos József 1914. augusztus 26.-án vonult be a budapesti 1.

honvéd gyalogezredhez. Áthelyezték a verseczi 2. honvéd tábori ágyús

ezredhez, hol mint zászlós szolgált. 1916. febr. 1.-én indult mint

csendőr trénhadnagy az északi harctérre. Jelenleg Luck körül van.

{IIJ. B. 1916. VII. 27.)

3"
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B)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z Apponyi-Kollégium ta g ja i k ö zü l:

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHősi halált haltak:

Losehert Ede*) 1914. augusztus 25.-én vonult be a pécsi 19. hou-

véd gyalogezredhez. 1915. január 21.-én a kárpáti harctérre vezé-

nyel ték , ahol rővid hősi harc után halálos sérüléseket szenvedve,

Ungvárra szú ll ito tták. Március 8.-án kórházban meghalt. Holttestét

h azaszá ll itva, március lS.-án Moh ácson helyezték el a családi sír-

boltba. (1915. V. 26.)

Pesehkó Lászlö ") 19U. július vógén vonult be a 9. honvéd gyalog-

ezredhez. Xlin t hadapród került a galiciai harctérre. 1915. május

9.-én hősi halált halt. (1915. V. 31.)

Szabo .lózsef") (Kereszturi ) 1914. augusztus 6.-án vonult be a

budapesti 1. hon véd gyalogezred hez, ahonnan. mint hadapród 1915.

februá 1" 3.-Úll vezényeltetett a harctérre. A Magyarország északkeleti

mcgyóibe betörő oroszokat verő sereg kötelékében harcolt. Egy 62

órás ii tközet u tán rövid pihenőt tartva, csapatával újra akcióba lé-

pett. A zemplénmegyei Repejőcz falu melletti hegyen levő lövész-

árokból a Variháza mellett beásott oroszok elüzése céljából rohamra

vezette csapatát. Közismert lelkesedése - melyet még békében is

kollégái csodálkozással néztek - itt is csapatának élére ragadta. De

az isteni gondviselés nem akarta, hogy anagy lelkesedéssel megkezdett

harcoka t vég igküzdjc : egy golyótol fején, mús ik tól altestén találva hol-

tan rogyott össze. Katonai kemény földbe ásott sírban temették el. Ha-
lála után k it.üntct ték az J. oszt. ezüst vi tézségi éremmel. (1915.

VIll. 30.)

Vida Iml'e'*) 191·1. július 27.-én vonult be a székesfehérvári 17.

honvéd gyalogezredhez mint egyéves önkéntes. A tiszti iskolát Buda-

pesten végezte. 1915. márc. 15.-én hadapródi ranggal vezényelték a

harctérre, ahová 21.-én éjjel érkezett meg. Az éjszakát követő reggeli

6-7 óra közt raj vonalban egy orosz golyó jobb szemét átfúrva, meg-

ölte. Bajtársai külön sírba temették. (1916. V. 22.)

*) Arcképe az 1914/15. évi Almnuachban található .

•..................................ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
b) Fogságba estek:

Baditz Károly a mozgósítás kezdetén bevonult. Részt vett U

galiciai ütközetekben. A harctéren hadapróddá léptették elő. 1915.

május 29.-én a gorlicei áttörés alkalamával orosz fogságba került.

Jelenleg Asztrachánban van. (1916. VII. 24.)

Hajdu Sándor 1914. augusztus 25.-én vonult be a kassai 34. kö-

zös gyalogezeredhez. Kiképzés után őrvezető lett. Október végén az.
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5. gyalogezeredhez helyezték Rimaszombatba. 1915. február 19.-én

került a harctérre. Először Tarnow közelébe, majd március 4.-én Sta-

niszlau felé vitték. Március 18.-án egy orosz roham alkalmával ki-

tüntette magát, szakaszvezető lett. Több ütközet után, április 15.-én

II. o. e. vitézségi érmet kapott, 15.-án hadapród lett, 1915. máj. 7..-én a

J avornika hegy ellen intézett támadásunkban legelől menve, 24 órai

heves harc után; minden rn unici óját ellőve, megmaradt 7 emberével

orosz fogságba jutott épen és egészségesen; igazolva lesz. 'I'aszkend-
ben van. (1915. VI. 20.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M en g e l D á n ie l 1914. július 27.-én vonult be a szabadkai 5. hon-

véd gyalogezredhez. 1915. márc. 12.-én került mint had apródjelölt a

kárpáti harctérre, majdutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG aliciaba. Június 8.-án orosz fogságba ju-

tott. Wyjesnaja Slobodában (Arsamas melett) a n izsn ij-novgorodi

kormányzóság területén volt először, ahonnan To mszkba internálták

mint zászlóst. Az 1. oszt.' ezüst vitézségi érem tulajdonosa. (1915.

VII. 15.)

Sinkovits D án ie l 1914. augusztus 9.-én vonult be a ko lozsvári

21. honvéd gyalogezredhez, ahonnan mint hadapród 1915. febr. 1.-én

került a harctérre. Harcolt a Szurmay csoportban, részt vett az

Uzsoknál, Siankinál és a Zubovici erdőnél lefolyt harcokban. Már-

cius 12.-én hastifuszban és mell h ártyagyu ladásban megbetegedve, el-

hozták a harctérről. Július hónapban gyógyultan hagyta el a kór-

házat. 1915. aug. 11.-én másodszor vezényelték az orosz harctérre.

Számos ütközetben vett részt. Nov. 3.-án heves ágyuzás alkalmával

fogságba esett. Omszkba. onnan 1915. jan. 14.-én Tomszkba internál-

ták, ahol jelenleg IS van. (1915. VII. ll.)

c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHadiszolgálatot leljesitők:

F'Iieg ler Miklös 1914. október 25.-án vonult be. 1915. július ele-

Jen az északi harctérre vezényelték. A lábán vadhus keletkezett, a

miért a front mögött megoperálták, majd egy lembergi k órházba szál-

litották. Meggyógyulva ismét az északi harctérre vezényelték mint

hadapródot, ahol 1915. febr. 1.-én Rarancze .mellett megsebesült. Né-

hány hónapig Lernbergben ápo lták, ahonnan a budapesti "Gondvise-

lés" tiszti kórházba helyezték. Jelenleg Szegeden teljesit katonai szol-

gálatot. (1915. VII. 25.)

G reg u s s P á l 1914. augusztus 1.-én vonult be a 101. közös gyalog-

ezredhez Békósesabára, ahol a G ainisonsmenage könyveit vezette.

1915. elején áthelyezték Budweisba. December 2. hetében Neuhausba

vezényelték. Jelenleg az ottani irodában van alkalmazva mint pottar-

talékos szakaszvezetö. Majd szabadságot kapott és letette a képző-

intézeti tanári vizsgálatot. (1915. VIII. 1.)

Gyurjáes E n d r e 1914. július 28.-án vonult be a 29. közös gyalog-

ezredhez, mirrt tart. hadapród. A roha tyni csatában egy rohamban

vett részt, amikor felkar-lövést kapott, szilánkos töréssel. Jelenleg

tartalékos hadnagyi rangban a dobanovci katonai gazdasági állomá-

son teljesit szolgálatot. (1915. V.)
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Képessy Béla első mozgósitáskor vonult be a budapesti 32. gya-

logezredhez. Szeptember közepén vezényeltek az orosz harctérre. Szá-

mos ütközetben vett részt. 1915. márc. havában tizedessé léptették

elő, nemsokára rá megbetegedett. A budapesti Pénzintézetek hadi-

kórházában 6 hétig feküdt, s mint üdülő beteget egy hónapra Gö-

döllőre küldték. J úni.usban ismét bevonult ezredéhez, ahol okt. 24.-ig

a század lábadozó osztag ának vezetésével bizatott meg. Jelenleg mint

őrmester teljeait szolgálatot Orosz-Lengyelországban egy katonai

vasuti forgalmi parancsnoks:ignál. (1916. II. 4.)

Kiss József 1914. július 26.-án vonult be, s mint póttartalékos

tizedes a 40. gyaloghadosztály parancsnokságánál végez szolgálatot.

Az első hónapokban a déli harctéren szolgált. innen az uzsoki szeros-

hoz, majd a besszarábiai frontra került. Hivatali működéséért és

vitézségéért, valamint parancsjárőr-vezetői minőségben teljesített si-

keres szolgálataiért kitüntették a kis- és nagy ezüst vitézségi érem-

mel , a koronás ezüst érdem- és anémet vaskereszttel, s kinevezték

zászlóssá. Alezredesétől kitüntetése alkalmával meleg hangú gratuláló

levelet is kapott. (1916. VII. 31.)

Mártonffy Károly 1915. január 16.-án vonult be. Beosztották mint

vártüzért a VIlI. vártüzér zászlóaljba.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG rudába helyezték (Dalmácia).

Jelenleg zászlós. Ezüst vitézségi érem tulajdonosa. Az olasz harctér-

ről, Seefort Punta d'Ostroból küldte üdvözletét. (1916. VI. 16.)

Petykó József a 71. közös gyalogezredhez vonult be Bécsbe.

Később Szászvároson a fenti ezrednél szolgált. 1914. okt. ha v ában egy

éjjeli gyakorlaton baleset érte. A bécsi helyőrségi kórh ázban ápol-

ták , s felépülése óta belterületcn Iglórosztokon teljesit katonai szolgá-

latot. (1916. VIlI. 14.)

Prohászka Ferenc 1916. jan. 17.-én vonult be mint egyéves ön-

kéntes a cs. és k ir. 76. gyalogezredhez Wienbe. Aprilis lS.-án he-

lyezték át a bruck i tiszti iskolába, melynek elvégzése után m in t ön-

kéntes tizedes Fehértemplomba vezényel tetott ujonck ik épzönek. Mi nden

nap várja a harctérre való menetelét. (1916. VIlI. 10.)

Rojkó István 1914. augusztus lS.-án vonult be a nagykanizsai

20. honvéd gyalogezredhez. 1915. m árc. 15.-én mint hadapród került

a harctérre, ahol több ütközetben, rohamban va ló részvétele után május

9.-én tifuszban megbetegedett. Június elején felgyógyult. Felgyó-

gyultan augusztusban került ujo lag a harctérre. Volhyni ában telje-

sitett szolgálatot mint zászlós. 1916. jan. 1.-én hadnaggyá nevezték ki.

Jelenleg mint zászlóalj-segédtiszt teljesí t szolgálatot. (1916. VII. 26.)

Sipos András 1915. január 16.-án vonult be Brassóba. Innen át-

helyezték Prágába; az önkéntes iskolát Ki rályhidún végezte. Jelenleg

ujo ncokat képez Prágában és katonai segédszolgálatot teljesít. Rangja

szakaszvezető. (1916. VII. 21.)

Somogyi István 1914. augusztus 24.-én vonult be a veszprémi

31. honvéd gyalogezredhez. .Min t hadapród a laborevölgyi csatában vett

részt. Vérhas miatt április végén kórházba került. Felgyógyulva

mint csapatszolgálatra nem alkalmas, a XVIII. népi. örz ászló aljn ál

teljesített hadnagyi rangban szolgálatot. Majd az ostffyasszonyf'ai fo-
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golytáborba vezényelték. Januárban kapta meg pótlólag a II. oszt.

ezüst vitézségi érmet. (1916. VII. 10.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z n o jem szk y F e r en c 1915. január 16.-án vonult be. Mint csapat-

szolgálatra alkalmatlant a XII. őrzászlóaljba osztották be. Grődigben

(Salzburg mellett) az orosz fogolytáborban végez postamesteri teen-
dőket. Rangja hadapródjelölt. (1916. VII. 21.)

Zl'in~1i A la d á r 1914. augusztus lS.-án vonult be a 20. honvéd

gyalogezredhez. 1915. május 7.-én került a harctérre. Június közepén

betegen hazahozták. Jelenleg Pozsonyban mint hadnagy az egyik utász

osztag oktatója. (1916. VII. 27.)

Az intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt hallgatói közül azonban még többen haltak

hősi halált, avagy részesültek kitüntetésben, akikről azonban az

egyes polgári iskolák-, tanítóképzők- stb-nek, amelyeknél taná-

roskodtak vagy tanároskodnak, értesitói tanuskodnak.

Az adatok száma azonban evvel még nincsen befejezve, hisz

nap-nap után újabb és újabb értesítéseket kap az igazgatóság.

Ezeket is mind összegyűjtjük, s velük a fenti adatokat kiegészít-

vén, hallgatóink háborús tevékenységét egy nagy és hal lgatóink

hősies magaviseletéhez méltó "Emlékkönyvben" fogjuk az utókor

számára megörökíteni.

Ha végig tekintünk a fenti adatokon, lehetetlen, hogy hall-

gatóink hősies magaviseletéről, igaz vitéz mivoltukról meg ne győ-

ződjünk. Lehetetlen, hogy legmesszebb menő elismerés hangján fel

ne említsük azon elvitázhatatlan tényt, hogy hallgatóinh vitéz had-

seregünknek egyik leghasználhatóbb részét teszik, akik a beléjük

helyezett bizalomnak megfelelve, helyüket a harctéren is fényesen

megállják. Ha hallgatóink vitéz tetteinek mindegyikét egy-egy

babérfa-levélre felírnók, az ily módon összehozott babérfa-levelek-

ből tekintélyes nagyságú babérkoszorút Ionhatnánk a háborúban

résztvett paedagogiumi hallgatók örök dicsőségére. Szívünkben

pedig oltárt emelünk, azon a hála és az e1ismerés örök tüzét fogjuk

éleszteni, különösen azon hallgatóinh számára, akik életüket áldoz-

ták szeretett hazánkért. A hősök örök emlékezete legyen áldott;

kihullott vérükből pedig viruljon a nagy, erős és művelt magyar

nemzet világraszóló, örökké tartó dicsősége.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

Az itthon maradt hallgatók is nemcsak buzgólkodtak, de

nagy áldozatokat is hoztak. A napról-napra fokozódó megélhetési

nehézségek, az általános, szekatlan drágaság nagyon súlyosan érin-

tette őket, úgy hogy köztük az elmult évben igazi diáknyomor lett
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volna, ha idejekorán nem segítünk rajta. Ugyanis a Paedagogiumba

rendszerint olyan szegénysorsú családok gyermekei kerülnek, akik

polg. isk. tan. intézeti három évi idejük alatt hazulról alig kapnak

valamit, egyedül a magas kincstár támogatására vannak utalva,

akárhány így is csak óraadással tudja exisztenciáját biztositani,

sőt akadnak olyanok is, akik ily módon kénytelenek még szülőiket

is anyagilag támogatni. A mostani helyzetüket az általános drá-
gaságon kívül súlyosbította még azon körülrnény is, hogy az itthon

maradt hallgatók katonai szelgálatra alkalmatlanok, így testileg

gyengék és a nélkülözést kevésbbé tudták oly mérvben elviselni,

mintha teljesen egészségesek és a katonai mértéket megütő testűek

lennének. Mindezt kiegészíti még, hogy az internátus a folyó isko-

lai évben részben szünetelt (csakis ebédet kaptak), továbbá hogy az

óraadások száma is nagyon megfogyott.

A tanári kar a hallgatók nyomorát látván, kötelességének

tartotta, hogy megismerje a hallgatók mindennemű jövedelmét,

továbbá mindazon körülrnényeket, amelyek közt az egyes hallga-

tók élnek. E célból külön statisztikai lapon állitottuk össze az egyes

beszerzett adatokat és ily .módon kimutattuk azt, hogy egy-egy

paedagogiumi hallgatónak - a ruházaton kívül - szüksége van

legalább havi 65-70 korona (lakás, fűtés, világítás 30 K, reggeli

8 K, ebéd 12 K [napi 40 fillér a Vörös Kereszt-Kórház segítségé-

vel], vacsora 10 K, vegyes és mosatás 10 K) létminimum ra.

Hasonlóan a statisztikai lapokból megállapítottuk továbbá

azt is, hogy az intézet hallgatói közül 17-en vannak olyanok, akik-

nek havi jövedelme nem üti meg az említett 65-70 korona megél-

hetesi minimumot sem. Végül pontos számításokat eszközölve, ki-

mutattuk, hogy legalább havi 323 korona összegről kellene még

gondoskodni, ha azt akarnók elérni, miszerint mindenik hall-

gatónak meg lenne azon nagyon is szűkre szabott minimális havi

jövedelme, ami Budapesten az illető exisztenciájának biztosítására

okvetlenül szükséges. Mindezek alapján a tanári kar a hallgatók

helyzetét a magas Minisztériumnak nyiltan feltárta, továbbá saját

körében önként vállalt havi hozzájárulás útján "segélyezési ala-

pot" teremtett, amely alaphoz azután Semsey Andor dr., intézetünk

állandó maeeenása is havi 50 koronával járult. Ily módon a tanári

karnak havi 1150-180 korona állott rendelkezésre. ezen összeget

azután az igazgató elnökléss alatt dr. Kovács János, dr. Gyulai

Ágost és dr. Goldziher Károly tanárokból álló bizottság osztotta ki

havonként 25-25 koronánkint az erre reá szoruló hallgatók közt:
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oly módon azonban, hogy az illető hallgatóknak bizonyos munká-

latot kellett végezniök az egyes szemináriumokban. Ez által elértük

azt, hogy az egyes hallgatók munkálkodásukkal egyrészt saját

ismereteiket is bővithették, másrészt a nyújtott és igaz szívből szár-

mazó segítség önérzetüket sem bánthatta.

Az összegyült összegekról és azok f'ölhasználásáról külön

könyvet vezettünk, amelyet év végén az irattárba helyeztünk el,

mint az intézet háborús történetének egyik dokumentumát.

Intézeten kivül állókhoz segítségért nem fordultunk; de

a tanári kar iparkodott a reá szoruló hallgatóknak azonkívül még

megfelelő mellékkeresetet is szerezni. Legvégül még a Miniszter Dr

Ö-Excellenciája is nagy .mérvben segített a hallgatók anyagi hely-

zetén az által, hogy a köz tartási és ösztöndíjakat hallgatónkint

havi 10, illetőleg 5 koronával felemelte. Csakis ily módon .sikerült

az elmult évben a diáknyomort enyhíteni és azt legalább némileg

IS kedvezően megoldani.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'"
A tanári kar tagjai közül az elmult évben senki sem vonult

hadba. Azok pedig, akik az 1914/15. tanévben már teljesítettek

katonai szolgálatot: dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABúrnev Sándor, ki időközben Iöhadnaggyá

lépett elő, dr. Rehák ATtur főorvos, ki Signum Laudis-sal lett ki-

tüntetve, továbbá Florek Ferenc, ki hadnaggyá lépett elő s a nagy

ezüst vitézségi érem mellé a Signum Laudis-t is megkapta, --

újabb babérokat szereztek a harctéren. Dr. Moesz Gusztáv tanár

pedig. miután mint hadnagy őrt állott a Száva partján, ahol egy-

szersmind a tudománynak is szentelt időt, és botanizált, időközben

a katonai szolgálat alól felmentetett és így abbahagyott előadásait

. tovább folytatta. Katonai szolgálatának ideje alatt 1915. szept;-

december hónapokban dr. Szabó Zoltán tud. egyetemi magántanár

helyettesítette. Ugyancsak itt említhetem fel, hogy a nép felkelési

szemle alkalmával hadi szelgálatra alkalmasnak talált dr. Lukács

Ferencet a m. kir, honvédelmi miniszter a katonai szolgálat alól

bizonytalan időre felmentette.

A háborús mozgalrnak kiegészítéseül fel kell említenem, hogy

Dulooiis Ferenc irodai napidíjas is f. é. április hó 1-én a katonaság-

hoz bevonult.

'"
2. Cristea Gyula , a nyelv és történelmi szakcsoport Ill. évfo-

lyamának hallgatója, 1916. március hó 13.-án Borgoprundon (Hu-



nyad vármegye) hosszas szenvedés után meghalt. A megboldogult

igen derék, szerény és törekvő fiatalember volt, aki kötelességét

mindenkor lelkiismeretesen teljesítette. Hallgatótársai pedig becsül-

ték és szerették. Áldott legyen emléke!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Kinevezések, megbízások és ötödéves seemélui pótlékok

utalványozása az 1915/16. tanévben.

a) Dr. Erdélyi Lajos tanár a VII. fizetési osztály második

Iokozatába lépett elő (10777/1916. VI. b. sz. r.).

b) Dr. Goldeiher KáTOly tanár a VII. fizetési osztály má-

sodik fokozataha lépett elő (284041/1916. VI. b. sz. r.).

c) Dr. Vángel Jenő igazgató a VI. fizetési osztály második

fokozataba lépett elő (28442/1916. VI. b. sz. r.).

d) Dr. Erdélyi Lajos tanárnak a Ill. ötödéves kerpótléka ki-

utalványoztátott (85856/1915. VI. b. sz. r.).

e) Dr. Gyulai Ágost ta-nárnak a IV. ötödéves pótléka kiutal-

ványoztatott (53745/1916. VI. b.).

of) Dr. Imre Sándor tanárnak a Ill. ötödéves korpótléka ki-

utalványoztatott (72712/1916. VI. b. sz. r.).

g) Kmetykó János tanárnak a II~ötödéves kerpótléka kiutal-

ványoztatott (66507/1915. VI. b. sz. r.).

h) Dr. V ángel Jenő igazgatónak a Ill. ötödéves kerpótléka

kiutalványoztatott (85857/1915. VI. b. sz. r.).

i) Pánczél Ferenc okl. polgári iskolai tanár a biologiai tan-

szék mellé az 1915/16. tanévre Senisey-féle asszisztenssé neveztetett

ki (101666/1915. VI. b. sz. r.).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j) Dr. Gmgger RóbC1·t tanár 1916. január hó 15.-től augusz-

tus hó 31.-ig szabadságot kapott a berlini egyetemen a magyar

nyelv és irodalom tanítására. Helyettesítéssei dr. Herrnumsi Antal

tanár bízatott meg (2540/1916. YI. b. sz. r.).
k) Dr. Seabo Zoltán tud. egyet. m. tanár a hadbavonult dr.

Moesz Gusztáv tanár helyettesítésévei a növénytan tanításával bí-

zatott meg (91296/1915. VI. b. sz. r.).

1) A hadbavonult dr. Rehák Artur intézeti orvos helyettesi-

tésével dr. Vladár MáTton főorvos, az anatomiai előadások tartá-

sával pedig dr. Vángel J eni) igazgató bízatott meg (81710j1915.

VI. b. sz. r.).

4. A fontosabb háborús rendeleiele.

a) A 76951/1915. VI. b. sz. rendelet az intézeti alkalmazottak

szabadságidejére vonatkozólag intézkedik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b) A 7686/1915. eln, sz. rendelet a háborús lobogók beszer-

zését írja elő.

c) A 91410/1915. VI. b. sz. rendelet foglalkozik az intézeti

helyiségeknek hadi kórházzá történt átalakításával.

d) A 97959/1915. VI. b. sz. rendelettel háborús dolgok tanul-

mányozására dr. Herrmann Antal tanárnak 2 heti szabadság enge-

délyeztetik.

e) A 9040/1915. eln, sz. rendelet az alkalmazottak háborús

beszerzési előlegére vonatkozik.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) A 9186/1915. eln. sz. rendelet intézkedik a 43-50 éves

népfelkelők felmentése tárgyában.

g) A 10427/1915. eIn. sz. rendelet a beszerzési előleg módo-

zataira vonatkozik.

h) A 12029/1915. eln. sz. rendelet intézkedik az 1873-

1896-os népfelkelők felmentése tárgyában.

i) A 13645/1915. VI. b. sz. rendelet az egyszer s mindenkori

háborús segély megadását tárgyalja.

j) A 136365/1915. VI. b) sz. rendelet az 1915. dec. 6.-án

hadiszolgálatra bevonuló hallgatók tanulmányaira vonatkozik.

k) A 13416/1915. eIn. sz. rendelet kirnondja, hogy a nem

areéli katonai szolgálatra alkalmas hallgatók sem menthetők fel

katonai szolgálat alól.

1) A 13057/1915. eIn. sz. rendelet a hadibélyegele gyűjtését

írja elő.

m) A 14970/1915. eln. sz. rendelet a hadiszolgálatra alkal-

matlan, de irodai szelgálatra alkalmas tanárok és tanítók vissza-

bocsátása ügyében intézkedik.

n) A 15159/1915. eln, sz. rendelet megszabja a hivatalos táv-

iratozás módozatait.

o) A 151665/1915. VI. b. sz. rendelet azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA20;70 háborús segély

ügyében intézkedik.

p) A 30000/1916. VI. a. sz. rendelet a Kárpáti-ünnepély meg-

tartása t rendeli el.

q) A 4257/1916. eln. sz. rendelet az arcéli szelgálatra alkal-

matlan tanerők szabadságolása tárgyában intézkedik.

r) A 146793/1915. VI. b. sz. rendelet a hallgatók ösztöndíját.

tekintettel a háborús drágaságra, havi 10, illetőleg ;) koronával

felemeli.

s) A 2670/1916. eln. sz. rendelet dr. Lukács Ferenc tanárt

a katonai szolgálat alól bizonytalan időre felmenti.



44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sz) Az 5354/1916. eln. sz. rendelet hadikölcsön jegyzésére

való felhívás.

t) A 6318/1916. eln. sz. rendelet az 1866-1897. népf. pót-

szemle alkalmával katonai szelgálatra alkalmasnak talált egyének

felmentése ügyében intézkedik.

ty) Az 53300/1916. VI. b. sz. rendelet a katonai szolgálatra

bevonuló hallgatóknak időelőtti vizsgáztatása ügyében intézkedik.

u) A 6812/1916. eln, sz. rendelet a papir és írószerekkel való

takarékosságrá hívja fel az igazgatóság figyelmét.

ü) A 70379/1916. VI. b. sz. rendelettel az "A nagy háború

írásban és képben" cí mű munka 2 kötete küldetik meg az intézetnek.

v) A 147787/1915. VI. b. sz. rendelet az intézeti háborús

adatainak gyűjtésére vonatkozott.

w) A 76822/1916. VlIl. a. sz. rendelet fl ,,'róth Lajos-féle

háborús alapitvány" alapítólevelét helybenhagy ja.

x) A 44631/1916. VI. b. sz. rendelet a hadbavonult Dulovits

Ferenc napidíjas családi háborús segélyéről intézkedik.

y) A 7209/1916. eln. sz.' rendelet a fűtőanyag beszerzése te-

kintetében ad utasításokat.

z) A 19500/1916. VI. b. sz. rendelet az intézetnek hadikör-

házzá történt átalakítására vonatkozó kimutatások készítését szor-

galmazza.

3. Az intézetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1915i6. évi keltségvetése 59,600 korona volt.

Ezen összegből esik! 1. köztartás, költségekre 33.156 kor., ll. a

pénzbeli ösztöndíjakra 10,500 kor .. IIl. az elméleti bs a gyakorlati

oktatás szüksegleteire 2.500 kor., IV. a kertészet, butorzat, épület

jókarban tartása. fűtés. világítás, stb. céljaira 13,434 kor. Mindezt

kiegészítik a szernélyi kiadások.

Az 1915/16. tanévi megtakarítások (dradbavonultak ösztön-

díja. fűtés, világítás. stb.) 25.125 koronát tettek ki. Ezen összeg

szá madási térít mények címen az állampénztárba visszaszállíttatott.

6. Az intézetnek az 1.9.15/16. tanéoben a következő Tendkívüli

adományi összegek ~tta lványoztattak ki:

a) a 153879/1915. VI. b. sz. rendelettel könyvek, FolyóiratokutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P8 tariszerek heszerzesóre 2485 kor. 02 fillér utal vá.nyoztatott,

b)a 344,:17(1916. VI. b. sz. rendelet a bedőlt keritesi fal

helyreállítására 71933 koronát engedélyez.

e)a 7682/1916. VI. b, sz. rendelet az intézeti Meidinger kály-

háknak helyreállítására 60946 koronát engedélyez.
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d) a 72.708/1916. VI. b. sz. rendelet az intézet helyiségeinek

tatarozására 1096 koronát engedélyez.

e) a 61652/1916. VI. b. sz. rendelet a könyvek kötésére 1962
kor. 60 fillért engedélyez.ONMLKJIHGFEDCBA

t ) a 27806/1916. VI. b. sz. rendelet az intézetnek 1916. évben

járó szakfolyóiratok előfizetésére 1960 kor. 08 fihlért engedélyez.

g)a 86344/1916. VI. b. sz. rendelet a háztető és járdák kija-

vítására 486 koronát engedélyez.

h ) a 87774/1916. VI. b. sz. rendelettel a tariszer-gyűjtemény

. kiegészítésére 6000 korona utalványoztatik ki.

i) a 107634/1915. VI. b. sz. rendelet a nérriet nyelvi szemi-

náriumban szakfolyóiratok kiegésZítésére 766 koronát engedélyez.

7. Dr. Semsey Andor főrendiházi tag, az intézet cillandó maec-

cenása az 1915/16~ tanévben is támogatta a biologiai szartárt és

laboratoriumi dolgozásokat, a biologiai könyvtárt, stb. mintegy 2000
korona értékü anyaggal, kernikáliákkal, kisebb eszközökkel és köny-

vekkel, továbbá a hallgatók segélyezésére is 500 koronát adott.

8. Tanulmányi kzrándulások.

A vallas- és kezoktatásügyi miniszter úr 109185/1914. VI. b.

és 32834i1915. VI. b. sz. rendeleteiból kifolyólag a háborúra való

tekintettel nagyobb tanulmányi kirándulások az 1915/16. tanévben

sem voLtak rendezhetők, mindazonálbai az illető szaktanár vezeté-

sével egy-egy évfolyam hallgatói épúgy, mint az előbbi években is,

a folyó tanévben is többször rándultak ki egy-egy Iélnapra, vagy

egész napra a székesfőváros közelébe; nevezetesen:

a) Dr. Koch Ferenc tanár vezetésével geológiai és ásványtaní

kirándulások: Gellérthegyre, Farkasvölgybe, Kis-Svábhegyre, N agy-

Sv ábhegy re, Hüvösvölgybe, Szépvölgybe, Aquincurnba, Csillag-

hegyre, Lágyrnányosra, 'I'örökbáhntra, stb.

b) Dr. Moesz Gusztáv tanár vezetésével növénvtani kirándu-

lások: Hüvösvölgybe, Római-fürdőhöz, stb.

. c) Dr. Litbke Aurél tanár vezetésével a felsőbb évfolyam hall-

gatói földrajzi helyszini felvételeket és méreseket végeztek.

d) V égi:i!lLovcsányi Gyula tanár vezetésével a nyel v. és tört.

szakcsoport hallgatói a Római-fürdőt, az amphiteatrumot és az ott

levő múzeumot tanulmányozták.

9. Iskolai ünnepélyek.

Megfelelő helyiség hiánya, továbbá a megfogyott hallgatóság

(zenekar nem működött) okozta, hogyutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl folyó tanévben nagyobb

ünnepségeket sem lehetett tartani. Mindazonál:tal kisebb iskolai ün-
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nepségek voltak pl. október 5., Erzsébet királyné emléke, mareius

15., április hó ll., továbbá 1914. november hó 1-én gyászünnepély

a budai temetőben nyugvó nagyjaink (honvédek, Virág Benedek,
Greguss Ágost, Hunfalvy János, Király Pál, Kiss Áron, Bartalus
István és Kozocsa Tivadar) sírjának megkoszorúzása; - végül a
Kárpáti ünnepély (1. a gyakorló polgári iskolánál).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. Tomseer számláknak az Orsz. Paed. Könyvtár és 'I'anszer-
múzeum elnöksége által előírt láttamozása alól az intézeti igazgató-

ság 81709/1915. VI. b. sz. rendelettel f'elmentetett.
ll. Azon polgári iskolai 'tanító- és tanítónójelöltek részére,

akik a román, illetőLeg a szerb (horvát) tannyelvű polgári iskolák-
ban az említett nyelvek tanítására magukat képesítfebni akarják, a
V. K. M. 8386/1916. VI. b. sz. rendelettel a képesitő-vizsgálat anya-
gát megállapította és kiadta. Egyúttal 'a vizsgáló-bizottság tagjait:
tlr , Siegescu József udv. tanácsost és Popovics Iván tanárt ki is

nevezte.
12. A "Számviteli Szabályzat", mely a rn. kir. állami Elemi

Népiskolai Tanító- és Tanítónőképző-Intézetek számára kiadatott
autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, kir. legfőbb állami számvevőszék elnökével egyetértőleg,
a Polgári Iskolai Tanító- és Tanítónőképző-Intézetekre is kiter-
jesztetett (60664/1916. VI. b. sz. r.).
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Vollas- és köz:oktatásügyi miniszter:

D r . Jankovich Béla, v. b. t. t.

Államiitkárole:

D r . Ilosvay Lajos, országgyűlési képviselő stb.

D r . Klebelsberg Kunó gróf.

Ügyosztály-főnök:

D r . Neményi Imre, miuiszteri tanácsos stb.

Az állami polgári iskolai tanítóképző-intézet két egymással

szerves összefüggésben levő részre oszl ik:ONMLKJIHGFEDCBA

A J a polgári iskolai tanítóképzö-intézetre és

B J a gyakorlo polgári iskolára.

Továbbá vele kapcsolatban a tanítóképző-intézeti tanárjelöltek

számára külön

C J az ..A ppony i"-KoUégium IS szerveztetett.
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I. T a n á r i k a r .

V ángel Jenő, királyi tanácsos, a Vörös-Kereszt hadiékitnié-

nyes II. aszt. diszjelvény tulajdonosa, igazgató, bölcsészetdoktor, a

biologia rendes tanára, a tud. egyetemen a összeh. szövettan és mórl-

szertan .magántanára, a biologiai szem inárium vezetője, az intézet-

tel kapcsolatos gyakorló polgári iskola igazgatója és az internátus

vezetője, az Orsz. Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bi-

znttság és a Tanítóképző-Intézeti Tornatanári Vizsgáló-Bizottság

ügyvivő alelnöke s vizsgáló-bizottsági tag, a Tanítóképző-Intézeti

tanárjelölti "Apponyi"-Kollégium igazgatója ós szakvezető tanára,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft 'I'anítóképző-intézeti Orsz. Vizsgálóbizottság, továbbá ugyancsak

a Zenetanar-vizsgálóbizottság tagja, Vöröskereszt-egylet-i megbí-

zott, a Magyarországi Tanítók A rvaházának kuratora, a Múzeumok

é8 Könyvtárak Orsz. Tanácsának és a Szabad Oktat. 'I'anácsnak

hivatalból kiküldött tagja, a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárakat Tn-
tézö Bizottságnak, továbbá a népiskolai szemleltető képek csinálta-

tására kiküldött bizottságnak elnöke, az "Adria" és a Magyar Gyer-

mektanulmányi Társaság válasz tmányi, a Paedagogiai Társaság ren-

des, a paedagogiumi ifjúsági segítőegyesület disztagja. a tud. egye-

temi tenmúszetrajzi szövetség tiszteletbeli tagja, az Alföld természet-

rajzi felkutatására alakult zoologiaí bizottság tagja, továbbá több

hazai és külföldi egyesület s társulat alapító, tiszteletbeli és rendes

tagja, Fő- és székvárosi iskolaszaki tag. Volt agyakorló Iőgimná-

zium rendes tagja, volt egyetemi tanárseged a zoologi.ai és comp.

anatorniai intézetné] (1886. november 1-1895. december 31.), ad-

junktus ugyanott (1896. jan. 1-1900. szept. 28.), a buclapesti tud.

egyetemen az 1896(7-]899/900. tanévekben az állattannak és ősz-

szeh. bonctannak helyettes tanára: volt az Orsz. Paed. Köny vtár és

Tanszermúzeum elnöke (1906-1915.). Az intézethez rendes tanarra

1900. szept. 28.-án, igazgali:óvá 1907. julius 10.-én neveztetett ki.

Szü l.: Perkátán, 1864. április lG.-án. Lakik az intézetben. 'I'anította
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az állattant heti 7 órában és a hadba vonult intézeti orvos helyett

az anatomiát s első segélynyújtást a tornaszakaszosok részére heti
1 órában.

Bahnert .Iózsef, zongoramüvész és zeneszerző, rendes tanár,

zongorára és orgonára képesített zenetanár, az Orsz. Nép- és Pol-

gáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizot1:ság tagja, a Tanítóképző-intézeti

'l'anárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumának szakvezető tanára és a ma-

gyar szinpadi szerzők egyesületének tagja. Az intézetnél az 1907/8.

tanévben óraadó tanár volt. Kineveztetett rendes tanárrá 1908. júl.

hó 14.-én. Szül.: Nápolyban, 1860. dec. 19.-én. Lakik: 1., Enyedi-

utca 18. Tanította az orgonát és zongorát heti 22 órában.

Erdélyi Lajos, bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány

rendes tanára, a T3Jnítóképzöt-intézeti 'I'anáirjelöltek "Apponyi"-

J{ollégiumának .szakvezetö tanára, a budapesti tudományegyetemen

a magyar nyelvjárástan és monrlattan magántanára s a bölosészet-

tudománykari magárrtanárok 1915/16. évi egyik képviselője, a ma-

gyar bs latin nyelvből és irodalom ból képesített középiskolai tanár,

az Országos Felső N ep- és Polgftrislwlai 'I'anítóvizsgáló-Bizottság

tagja, a 1vfa.gyar Nyelvtudományi, a Magyar Néprajzi 'I'ársaság és

a Nemzeti Torna-egyesület választmányi tagja, az Országos Polgár-

iskolai Egyesület, Budapesti Fhilologiai Társaság, az Erdélyi Mú-

zeum-Egyesület, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar'

'I'örténehmi 'I'ársulat s az Ürsz, Tanáregyesület tagja. Volt a kolozs-

vári ref. kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó-kollégiun,
h. tanára (1896-1898. illet. 1899-1900); közben egy évet külföldí

tanulmányúton töltött, 1900-1908. a budapesti ref', f'őgimnázium

rendes tanára. Az intézethez kineveztetett r. tanárrá 1908. szept.

12.-én. Szül.: Uzonban, Háromszékmegyében 1871. június l.-éll.

Lakik: I., Györi-út 14. Tanította: az általános nyelvtudományt, ma-

gyar-nyelvtant, stiliszd ikát, retorikát, esztetikát és verstant heti 12

órában, továbbá lat.in nyelvtant heti 3 óráiban.

Goldziher Károly, bölcsészetdoktor, a mennyiségtan rendes

tanára, a m. kir. -Iózsef-műegyetemen a politikai és kereskedelmi

számtan meghívott előadója és magántanára. a 'I'anítóképzö-intézeti

Tanárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumának szakvezető tanára, a m.

kir. állami kereskedelmi iskolai tanárképző-intezetnél a biztosítási

számítások megbízott tanára, okleveles középiskolai tanár; az Orszá-

gos Felső N ép- és Polgáriskolai T3Jnítóvizsgáló-Bizottság tagja, a

mathematikai tanítás reformálására alakult nemzetközi szervezet

magyarországi albizottságának egyik titkára, több hazai és külföldi

4
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..
mathematikai, biztosításbudományi és ,t.a.nügyi társulat tagja, a VII.

nemzetközi biztosítástudományi kongresszus (Amsterdam, 1913)

egyik titkára, a Magyar Gyorsíró Társaság igazgatóságának tagja.

Volt a gyakorló főgimnázium rendes tagja és a budapesti tudomány.

egyetem mennyiségtani tanszékének repetitora (1902/3), a magyar

halandósági táblázatokat szerkesztő közp, hivatal vezetője (1904-

1906) és a budapestiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII. ker. magy. kir, áM. főgimnázium tanára

(1905-1908). Az intézethez kineveztetett rendes tanárrá 1908. ok-

tóber hó 13.-án. Szül.: Budap esten , 1881. február 26.-án. Lakik:

L, Mészáros-utca 12. Tanította az algebráJt, a geometriát, a keres-

kedelmi számtant, a politikai számtant és a könyvvitelbant, heti

15 órában.

Gragger Róbert, bölcsészetdoktor, a riémet nyelv és irodalom

rendes tanára; magyar, német, francia nyelvből és irodalomból ké-

pesített közepiskolai tanár; a tanítókópző-intézeti tanárjelöltek

"Apponyi"-Kollégiumanak szakvezető tanára, az Országos Felső

N ép- és Polgáriskolai 'I auárvizsgáló-Bizobtság tagja, a modern

filologiai szerninárium vezetője, a Magyar Tudományos Aka-

démia Irodalomtörténeti Bizottságának tagja, a Magyar Iroda-

lomtörténeti Társaság, a Budape ti Philologiai Társaság. választ-

mányi. a Magyar Történel.mi Társulat, a Magy ar Nyelvtudományi,

a Magyar Néprajzi 'I'ársaság, az Országos Középiskolai 'I'anár-

egyesület, a berlini Verein fül' Volkskunde rendes tagja stb. Volt

a Báró Eö vös .Iózsef-Kollégium ,tagja, a budapesti VIlI. ker.

Iőreáliskola helyettes és rendes tanára (1909. sz<ept.-1912. szept.),

közben egy évet külföldi tanulmányúton töltött. Az intézethez kine-

veztetett 1\811d,est.anárrá 1912. szepternber 24.~én. Szül.: Aranyos-

maróton, 1887. nov. 5.-én. Lakik: IV., Vámház-körút 7. Tanította

a német nyelvet és irodalmat, heti 15 órában. A második félévben

szabadságot kapván, a berlini egyetemen tartott magyar irodalmi

előadásokat. Ezen idő alatt dr. Herrunann Antal tanár helyette-

sítette.

Gyulai Ágost, bölcsészetdoktor, a török császári rnuarif nizani

(,Pro Literis et Artibus") aranyérdemrend tulajdonosa, a magyar

irodalomtörténet rendes tanára, a magyar és német nyelv és irodalom

és a bölcsészet okleveles középiskolai tanára, a Stolze-Fenyvessy-

féle gyorsírás okleveles tanára, a magyar filologiai szeminárium ve-

zetője, a Polgáriskolai Tanítójelöltek Ifjúsági Körének tanárkari biz-

tosa, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizott-

ság és az Országos Rajztanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Tanítóképző-
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intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumának szakvezető tanára,

a Képzőművészeti Főiskolán a magyar irodalomtörténet előadó tanára,

a "Paedagogiai Értesítő" és a "Padago-gische Berichte aus Ungarn"

szerkesztője, a Magyar Paedagogiai Társaság rendes tagja és tit-

kára, a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-Bizottságának tagja, a

Budapesti Philologiai Társaság és a Magyar Irodalomtörténeti 'I'ár-

saság választrnányi tagja,a Népiskolai Könyvtárakat Intéző Bizott-

ság tagja, a Magyar 'I'ársadalonrtudományi Egyesület szabadoktatási

bizottságának tagja és több hazai tudományos és tanugyi társaság-

nak rendes tagja. Volt a m. kir, Ferencz J ózsef-intézetnél nevelő-

tanár, a budapesiti II. ker. egyetemi főgimnáziumnál Iielyettes és

rendes tanár (1891. július 24 -1897. július 20.), a budapesti I. ker.

állami főgimnáziumnál rendes tanár (1897-1903. jún. 22.). Az

intézethez kineveztebett rendes tanárrá 1903. június 22.-én. SzüL:

Budapest, 1868. február 14.-én. Lakik: 1., Lógody-utca 9. sz. Ta-

nította a magyar irodalomtörténetet heti 16 órában és verette a ma-

gyar irodalmi ezern iná.riumi gyakorlatokrut ,heti 3 órában.

Herrmann Antal, bölcsészetdoktor, igazgatói címmel éti jel

leggel felruházott polgáriskolai tanítóképző-intézeti tanár, a német

nyelv és irodalom rendes tanára, a kolozsvári egyetemen az álül-

János és hazai ethnographia magántanára, okleveles középiskolai

tanár, okl. levéltárnok, végzett jogász, az Országos Felső N ép- <Js

Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, az "Ethnologische

Mitteiluugen aus Ungarn", a "Beitrage zur Volkskunde der Deut-

schen in Ungarn", a "Mitteilungen zur Zigeunerkunde", a .,Ma-

gyal' Zenetudomány", az "Ungarische Musikclogie", az "Armenia"

cimű folyóiratok k.iadó-szerkesztője, az Erdélyi Kárpat-Egyesület

néprajzi múzeumának és a szamosújvári örmény múzeumnak tisz-

teletbeli igazgatója, a berlini, müncheni, bécsi anthropologiai tár-

saságok választott levelező-tagja, a nemzetközi folklore-tanács és

az osztrák néprajzi társaság tagja, a nemzetközi cigány-tuclós-

társaság ügy vivője, a Magyar :;\f éprajz i Társaság alapítója és tisz-

teleti tagja, az Erdélyi Honismertető Társaságnak és a Polgárisko-

lai Egyesületnek alapító, a Tanítóképző Tanárok Orsz. Egyesüle-

tének alapító és válasz tmányi, a siketnéma-intézeti tanárok orsz.

egyesületének, a hunyadmegyei történeti és régészeti társaságnak,

a brassómegyei általános tanító-egyesületnek, a temesvári dalárdá-

nak tiszteletbeli tagja, a Szent István-Akadémiának és az Erdélyi

róm. kath. irodalmi társaságnak tagja, az Országos Magyar Szövet-

ség központi válasstmányának, a váci és vácvidéki magyar védö-

4*
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egyesület választmányának, a váci járasi közművelődési egyesület

igazgató-választmányának tagja, az Országos Magyar Zeneegye-

sület tiszteletbeli elnöke, stb. Volt brassói róm. katholikus Iőgim-

náziumi tanár (1871), pancsovai áll. főreáliskolai tanár (1875),

fehértemplomi áll. főgimnáziumi tanár (1883). Az intézethez ki-

neveztetett helyettes tanárnak 1883. nov. 1.-én, rendes tanárnak

1884. július 31.-én. Szül.: Brassó, 1851. júl. 30.-áll. Lakile L Ko-

ronaőr-utca 8. Tanította a német nyelvet, irodalmat és társalgást

heti 17 órában. A második félévben helyettesítette dr. Gragger

Robert tanárt.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im re Sándor, bölosészetdoktor, a paedagogia és filozofia rendes

tanára, a Tanítóképző-intézeti' Tanárjelöltek ,.A pponyi' -Kollégiu-

mának szakvezető tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai

'I'anítóvizsgáló-Bizottság tagja; okl. középisk. tanár, a budapesti tud.-

egyetemen a magyar neveléstörténet magántanára; a Magyar Pae-

dagogiai Társaság rendes tagja s a Magyar Paedagcgia szerkesztője,

az Orsz. Közoktatási 'I'anács tagja, az Or8z. Polgáriskolai Egyesület

elnöke, az Orsz. Középi k. Tanáregyesület igazgatóságának, a Filo-

zófiai Társaság, Irodaloantörténeti 'I'ársaság, Magy. Gyer.mektanul-

mányi Társaság, Tanítóképző-int. Tanárok Orsz. Egyesülete s a

N agypénrteki Reform. Társaság választmányának tagja. Volt a ko-

lozsvári ref. kollégium főgimnáziumána.k tanára (1900-1908. szep-

tember), internátusának veretője (1902-1905), elemi iskolájának

igazgatója (1908. ápr. 1.-t61), a kolozsvári tud-egyetem .magánta-

nára (1904-1912), a kolozsvári tanári körnek titkára, majd ügy-

vivő alelnöke (1901-1908), az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek tit-

kára (1904-1908). Az intézethez rendes tanárrá kineveztetett 1908.

szept. 9.-én. Szül.: Hódmezővásárhelyt, 1877. okt. 13. Lakása: L,

Mozdony-utca 23. 'I'anította a paedagogiát S a filozofiai propaedeu-

tikát, vezette a gyakorlati képzé t heti 15 órában.

Kmetykó János, a tornászat rendes tanára, a emzeti Torna-

egyletben képesített tornatanár, az Orsz. Testnevelési Tanács elő-

adó tanácsosa, a Tanítóképző-intézeti tanárjelöltek "Apponyi"-Kol-

lógiumának szakvezető tanára, az Orsz. 'I'anítóképző-intézeti Torna-

tanárvizsgáló Bizottság rendes tagja és je,gyzője. az Orsz. Felső

Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság rendes tagja, a

Magyarországi Testedző Egyletek Szövetségének művezetője és vá-

lasztmányi tagja, a Budapesti Torna Klub művezetője és választ-

mányi tagja, a Magyarországi Tornatanárok Egyletének rendes vá-

lasztmányi tagja, az Orsz. Középiskolai 'I'anáregylet rendes tagja.
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Volt az érsekujvári kath. gimnáziumnál (1903-1905), a budapesti

Ill. ker. áll. főgimnáziumnál (1905-1910) és a budapesti IT. ker.

áll. főreáliskolánál (1910-1911) rendes tornatanár. Az intézethez

rendes tanárrá kinevezd.etett 1911. április 18.-án. Szül.: Szegeden,

1880. október hó 3.-án. Lakilc VII. ker., Rottenbiller-utca 35. Ta-

nította a tornát heti 15 órába.n.

Koch Ferenc, bölesészetdoktor, a kémia, ásvány tan és geolo-

gia rendes tanára, kolozsvári egyetemi címz. ny. rk. tanár, okleveles

középiskolai tanár, az Állami Polgári isk. 'I'anitóképző-Irrtézet ás-

vány-kémiai szertárának és szemináriumának vezetője, a Tanító-

Icépző-Intézeti 'I'anárjelöltek "Apponyi"-Kollégiumának szakvezető

tanára, az Országos Felső N ép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-

Bizottság ,tagja, a berlini "Deutsche Chemisohe Gesellschaf't" és több

hazai tudományos és tanügyi egyesület rendes ,tagja. Volt a kolozs-

vári tudomány-egyetemen tanárseged (1878-1884), kolozsvári áll.

tanítóképző-int-ézeti rendes tanár (1887-1898). Az intézethez ren-

des tanárrá kineveztetett 1898. júl. 26.-án. Szül.: Zombor, 1853.

október 28.-án. Lakik: 1., Adkotás-utca 7/b. Tanította a kémiát, ás-

ványtant és geologiát heti 13 órában.

Kovács János, bölcsészetdoktor, a fizika rendes tanára, okle-

veles középiskolai ,tanár, a fizikai laboratorium vezetője, az Ifjúsági

Segítő-Egyesület tanárkar] biztosa és dísztagja, az Országos Felső

N ép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, az Ürszágos

'I'anítóképző-Irrtézeti 'I'anárvizsgáió-Bizottság jegyzője, a Tanító-

képző- In tézeti Ta nárj elöliekONMLKJIHGFEDCBA"A pponyi" -Kollégiumának szakvezető

tanára, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Tanítóképző-

J ntézeti Tanárok Országos Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az Or-

szágos Polgáriskolai Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Pae-

dagogiai Társaság rendes ,tagja, volt titkára s szerkesztője, számos

hazai egyesület tiszteletbeli s rendes tagja. Az intézethez rendes

tanárrá kineveztetett 1881. aug. 20.-án. Szül.: Mezőbánd, 1856. de-

cember 10.-én. Lakik: 1., Brassai Sámuel-utca 4. Tanította a termé-

.szebtant ,heti 14 órában.

Littke Aurél, bölcsészetdoktor, a földrajz rendes tanára,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft

budapesti kir. magyar tudomány-egyetem Földrajzi Intézetének volt

első tanársegéde, az ,.Apponyi"-Kol,légium szakv. tanára, az (Irsz.

Felső Nép- és Polgári iskolai Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Ma-

gyar Földrajzi Társaság levelező és választrnányi, ugyanezen Tár-

saság Alföldi bizottságának tagja, a "Földrajzi Közlemények", a

~,Földrajzi Gyakorlatok", a "Világatlasz" társszerkesztője, a Magyar
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Földrajzi Intézet R. T. tudományos tanácsának tagja, a "Geogra-

phisches Jahrbuch" és a "Bibliorbheca Geographica" magyarországi

munkatársa, a Turáni 'I'ársaság rendes tagja, a budapesti kir. ma-

gyar tudomány-egyetemi Természettudományi Szövetség levelező és

alapító tagja, a budapesti Erzsébet-N épakadémia előadó tagja, a

Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Néprajzi Társaság, a Ma-

gyar Turista Egyesület rendes tagja. Az intézetnél működik 1908.

novernber óta. Rendes tanárrá kineveztetett 1913. januárius 23.-áln.

Szül.: Budapest, 1872. dec. 31.-én. Lakik: IX., Kinizsy-utca 9.

'I'anította a földrajzot Iieti 14 órában.

Lovcsányi Gyula, a történelem, köz- és magánjog rendes ta-

nára, a 'I'anitóképző-Intézeti Tanárjelöltek "Apponyi"-KoUégiumá-

nak szakvezető tanára, az Országos Felső Nép- és Polgáriskolai

'I'anitóvizsgáló-Hizottság tagja, a történelmi szeminárium vezetője,

több hazai egyesület rendes tagja. Tanított a privigyei elemi isko-

lánál (1869-70), a treneséni gimnáziuannál (1871-;-72) és a zilahi

polgári iskolánál az 1874-75., 1875-76. tanévben. Az intézethez
kineveztetett helyettes tanárrá 1877. augusztus 21.-én, rendes ta-

nárrá 1879. szepternber 4.~én. Szül.: Ipolyság, 1850. április 5.-én.

Lakik: 1., Mészáros-utca 18. Tanította a magyar és egyetemes tör-

ténetet, a köz- és magánjogot, heti 15 órában.

Bajusz Károly, a gyorsírás óraadó tanára, a m. kir. állami

legfőbb számvevőszék segedtitkára miniszteri segédtitkári ranggal

és jelleggel, okleveles gyorsírás-tanár, az Orsz. Magyar Gyorsíró-

Egyesület választmányi tagja és pénztárosa, a Gyakorló Gyorsíró

szaklap tulajdonosa és szerkesztője, a Gyorsírászati Lapok kiadója.

Az intézetnél működik 1905. szept. óta. Szül.: Solt, 1873. dec. 24.-én.

Lakik: IlL, Bécsi-út 171. II/4. Tanította a gyorsírást heti 1 órában.

Bürner Sándor, bölcsészetdoktor, a francia nyelv óraadó ta-

nára, okleveles középiskolai tanár, a budapesti II. ker. állami fö-
~J.:eáliskolának rendes tanára. A Société des professeurs de Iangues

vivantes tagja, a Bureau international des professeurs de langues

vivarites levelező tagja, a Société Iittéraire f'rancaise de Budapest

volt tanára. Volt helyettes tanár a kassai áll. főreáliskolában

(1898-99), ugyanott rendes tanár (1899-1901), a székesfehérvári

áll. főreáliskolában (1901-1906), a budapesti II. ker. áll. főreál-

iskolában 1906 óta rendes tanár. Ez intézetben 1910. szept, 1. óta

működik. Szül.: Budapesten. 1876. január 23.-án. Lakik: Szarvas-út

8!e. Hadbavonult.

Lányi Ernő, okl. középiskolai rajz.tanár, a polgáriskolai ta-
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nítóképző-intézet óraadó tanára, a Rajztanárok Országos Egyesüle-

tének választmányi tagja. Működött a lippai áll. polgáriskolánál

(1881-1886); az intézettel kapcsolatos gyakorló polgári iskolához

kineveztetett 1886. szeptember 6.-án. Szül.: Székelyudvarhelyen.

1858. márc. 2.-án. Lakik: 1. ker., Győri-út 1. sz. Tanította a sza-

badkézi rajzct, heti 2 órában.

Lukács Ferenc, bölcsészetdoktor, a mennyiségtan óraadó ta-

nára. Volt a m. kir. József-műegyetem mennyiségtani tanszékének

tanársegéde 1913. szept.-től 1916. jan.-ig. Az intézetnél működik
1914. október 26. óta. Szül. Budapest, 1891. június 27. Lakik:

1., Naphegy-utca 19. Tanította a geometriát, az ábrázoló mértant,

az analytikai geometriát és a felsőbb mennyiségtant heti 12 órában.

Moesz Gusztáv, bölcsészetdoktor, a növénytan óraadó tanára,

a mikológia egyetemi magántanára a budapesti tud.-egyetemen,

a Magyar . Nemzeti Múzeum igazgató-őre, okleveles középiskolai

tanár, az Orsz. Felső Nép- és Polgáriskolai Tanítóvizsgáló-Bizott-

ság tagja, a kir. magy. Természettud. Társulat választmányi tagja

és növénytani szakosztályának alapító tagja, volt jegyzöje, a buda-

pesti tud. egyetemi Természettud. Szövetség levelező tagja, több

tud. társaság tagja, a "Botanikai Közlemények" szerkesztője, az

Uránia Magyar Tudományos Egyesület: "Népszerű Tudományos

Felolvasások" c. vállalatának szakszerkesztője, az Alföld természet-

rajzi felkutatására alakult botanikai bizottság és a Magyar Adria-

Egyesület tengerkutató szakosztályának tagja. Volt a budapesti

tud. egyetem ásvány- és kőzettani intézetének tanársegéde (1895-

1899), a budapesti m. kir. gyakorló főgimnázium tagja (1896-7),

a brassói állami főreáliskola rendes tanára (1899-1906), majd a

Magyar Nemzeti Múzeum növénytani osztályához szolgálattételre

berendelve (1906-1911). Az intézetnél működik 1910. szept, 1. óta.

Szül.: Körrnöczbányán, 1873. okt. 21.-én. Lakik: 1., Roham-utca 3.

Tanította a növény tant heti 7 órában.

Rehák Artúr, orvosdoktor, a "Signum laudis" tulajdonosa.

intézeti orvos, a bonc- és élettan óraadó tanára. Képesített tiszti

orvos, a m. kir. Ill. sz. csendőrkerület hivatalos orvosa, a m. kir.

posta- és táv. alk. Ferencz .Iózsef b. e. 1. ker. orv osa, Szül.: Buda-

pest, 1875. márc. l1.-én. Lakik: 1., Alagút-utca 4. Az intézetnél

működik 1911. szept. 1. óta. Hadbavonult.

Szabó László, bölesészetdoktor, a művészetek történetének

óraadó tanára (az 1912/13. tanévtől kezdve, megbizatott 1911. nov.

~3.-án); a székesfővárosi Továbbképző Szabad Iskola tanára; a Ma-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- .
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Gyertyánffy István (bobdai), kir, tanácsos, a Paedagogium

volt igazgatója, volt Sz.-udvarhelyi r. kath. főgimnáziumi r. tanár

(1856-1869-ig), a Székelykeresztnri áll. tanítóképző-intézet igazga-

tója (1870--1873). Az intézethez igazgatónak 1873. évi nov. hó
16.-án neveztetett ki. Nyugalomba vonult 1898. évben. Született:
Tibod, 1834. dec. 24.-én. Lakik: Budapesten, 1., Kelenhegyi-út 33.

Rohn József, a földrajz volt rend-es tanára. Az intézethez se-

gédtanárnak kineveztetett1879. aug. 7.-én, rendes tanárnak 1882.

júl. 3.-án, nyugalomba vonult 1912. szept. 1.-én. Szül.: Dénesd,

1854. január hó l1.-én. Lakik: Vajasvatta, U. p. Nagymagyar.

Ruesinszki Lajos, a mathernatika volt rendes -tanára, főreál-

iskolákra képesitett tanár. Volt székesfehérvári főreáliskolai rendes

tanár (1873. okt.-dec.), a József-műegyetemen a rnathematika

repetitora (1874. jan.-szept.), a székelyudvarhelyi főreáliskola ren-

des tanára (1874. okt.-1887. okt.). Az intézethez rendes tanárrá

'kinevestetett 1887. október 1.-én. Nyugalomba vonult 1914. augusz-

tus hó 1.-én. Szül.: Eperjes, 1850. nov. 19.-én. Lakik: I.,Mozdony-

utca 7.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gyar- Paedagogiai Társaság rendes tagja; a Magyar Adria Egyesü-

let alelnöke. Szül.: 1874. július hó 20.-án Szegeden. Az intézetnél

müködik 1912. szeptember óta. Lakile IX .. Kinizsy-utca 23. Taní-

totta a művészetek történetét heti 4 órában.

Sztankó Béla, budapesti 1. ker. áll. elemi népiskolai tanító-

képző-intézeti r. tanár, az ének- és a zeneelmélet óraadó tanára.

a Felső N ép- és Polg. isk. Tanítóvizsgáló-Bizottság tagja, a Ta-

nítóképző-Int. Orsz. Zenetanárvizsgáló-Bizottság tagja és jegyzője,

az "Apponyi"-Kollégium szakvezető tanára. Az intézetnél rnűködik
1887. szeptember óta. Szül.: Szolnok, 1866. ápr. 13. LakiJc I., Al~

.kotás-utca 37. Tanította az éneket és a zeneelméletet heti 6 órában.

Vladár Márton, orvosdoktor. kórházi főorvos. Lakik: I. ker.

Pauler-utca 8. 6Z. Helyettesítette a diadbavonult intézeti orvost.

Florek Ferenc, felügyelő tanár, aki egyszersmind a gazdasági

ügyeket is vezeti, a nagy vitézségi érem tulajdonosa, okI. közép-

iskolai. tanár. Lakik: az intézetben. Az intézetnél működik 19]3.

jan. 1. óta. ~ineveztetett 1913. márc. 27. Hadbavonult.

Pánczél Ferenc, a biologiai tanszék Senisey-féle asszisztense,

okl. polgáriskolai tanár. Lakik: 1.. Győri-út 13. Az intézetnél műkö-

dik 1915. szeptember 1. óta.
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Erdélyi Lajos: 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nyelvjárás értékesítése. Dr. Karl Franke

és dr. Paul Levy idevonatkozó művének ismertetése.ONMLKJIHGFEDCBA(M . Nyelvőr

1915. 434-36. 1.).

2. Az alsóháromszéki nyelvjárás tá jszótára . A M. Nyelvtud.

Társaság megbízásából. (Kéziratban.)

3. A székelyek eredete nyelvjárásaik alapján. (Tanulmány.)

Megjelenik az Ethncgraphiában, 1916.

4. A budai basák magya 'r nyelvű levelezése l . koietének ismer-

tetése. (Egyet. Phil. Közlöny, 1916.)

5. Apróbb cikkek autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. Nyelvben és ismertetés a M. Paedago-

giában, 1915., ~ll. 1916.

6. Álta lános és magym' nyelvészeti sirod. segédtudorlui,t1yo7.

repertoriuma, a hallgatók közreműködésével szerke ztette a Paeda-

gogium magyar nyelvi filologiai szemináriumában,

7. A magyar nyelvjárások térképe, hegy - és vizrend zerrel, a

legutóbbi statiszdikai adatok alapján, a Paedagogium magyar nyelvi

filologiai zemináriumában szerkesztve.

8. Magyar nyelvjárástan. A magyar nyelvjárásterületek ismer-

tetése. Előadások a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen,

1915-16. I-II. félév.

9. Hivatalos jelentés székelyföldi tanulmányutamról.

10. Tav,aly jelzett főbb dolgozrutaimról (Halottí beszéd és
Gyulafehérvári Glosszáknyelvjárása, ill. iratási helye) azóta bírá-

latok jelentek meg: Irodalomtörténet 1915., 220. Deutsche Literatur-

zertung, 1916., 566. és M. Nyelvőr, 1916., 261. l.
. Goldziher Károly: 1. A grafikai módszerek iskolai irodalma

(Paec1. Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítőj-e IX. 1915.).

2. Mathematikai modellek (Paedagogiai Értesítő X. 1916.).
3. A közgazdasági szakképzésről (Biztositási és Közgazdasági

Lapok XXII. 1916.).

4. Vizsgálatok a kamatszámítás köréból (Kereskedelmi Szak-

oktatás XXIV. 1916.).
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5. Neuere Untersuchungen· iiber dic Intes-polaiion des Bevül-

kerwnqsstondes (Allgemecines Statistisches Archiv (München) X.

1916.).

6. Mathematikai szakértő micnkolatolc,

Gragger Róbert: I. Irodalomtörténeti forrás tanulmányok.

Budapest, 1916. Kilián Frigyes utóda.

2. Deuische Handschriften in uwqarischen Bibliotheken. Mün-
chen und Leipzig, 1916. Duncker und Humblot.

3. Az Ungarische Rundschau-ban: a) Unqoriechee zu Gocihes

Legende vom Hudeieen: 1915. IV.

b) Pa'ul Gyulais EinflussONMLKJIHGFEDCBAa u ] [(aTZ von Holtei. 1916. I.

4. A Budapesti SzemIében: Heinrick Gusztáv: Faust. 191ii.

161. köt. 467. sk. lk.

5. Az Egyetemes Philologiai Közlönyben: a) Max Glaieel:

.Iu lius Leopold Klein als Dramatiker. 1915.

b) vVeiszer Róbert: A Schiller-Goethe-Iéle xenionharc és egy

állítólagos pesti paródia. 1915.

6. A Paedagogiai Értesítőben: Otto von Greuer», Der Deutsch-

unierriclit a ls Weg zur national en Erziehung. 1916.

7. A Magyar Paedagogiában: Ui némei nyelvtan. 1916.

8. Az Ethnographiában: A rrt11y "A heqedú" cimű költemény-

nek tárgytö1"lénete.

Gyulai Ágost: 1. Háborús antológia . A "Bibliotheca Vitae" c.
vállalat harmadik sorozatának könyvei közt kiadta az "Élet" iro-

dalmi és nyomda r.-t. (Budapest, 1916. 8°, 376. 1.). - Ugyanebből

különnyomatban: A magyar háborús költészetről. (Budapest, 1916.

8", 20 1.).

2. A jó tankönyv. (Az Orsz. Paedagogiai Könyvtár és Tan-

szerrnúzeum Hivatalos Értesitője, 1915. 11-12. szám.)

3. A magyar történelmi szemléltető fali képekről I'-:"'II. (N ép-

tanítók Lapja 1916. 1. szám.)

4. Jelentés a Magya» Paedagogiai Társaságnak 1915. évi mű-

ködéséről (Magyar Paedagogia 1916. 3. szám.).

5. Gondozta a Magyar Paedagogiában a kül/öldi paedagogiai

könyvészet rovatát.

6. Verses míifordítások a Budapesti Szemlében és a Katholikus

Szemléhen.

7. 'I'izenhat ismertetés és számos kisebb vegyes cikk az O. P.

K. és T. M. Hivatalos Érrtesítőjében (1915. 7-12. sz.}, illetiíleg a
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Paedagogiai Ertesifőben (1916. 1-6. szám) és a Magyar Paedago-
giában (1915., 9. szám).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. Tanszerbírá la tok a Paedagogiai Értesítőben (1916. 5. sz.).

9. Paedagogiai és irodalmi tá1·gyu cikkek Révai Nagy Lexiko-
nában. (Sajtó alant.)

10. SzerkesztetJte az Orse. Paedagogiai Könyvtár és Tonseer-

múzeum Hivatalos Értesítőjét 1915. máj. 1.-től kezdve, illetőleg a
Paedagogiai Értesítőt 1916. jan. 1.-től kezdve.

11. Szerkesztette a Monatsberichte der Piidagogischen Landes-

bibliothek und des Museums für Lehrmittel, illetőleg 1916. január-
jától kezdve a Piidagogische Berichte aus Ung arn c. német nyelvű
folyóiratot.

12. Szerkeszbette és bevezetéssel ellátta A· háború 'és az 'iskola

c. kötetet (Bpest, 1915. Franklia-Társulat kiadása, kis 8°, 238. 1.).

Imre Sándor; 1. Szerkesztette a Magyar Paedagogiát.

2. Paedagogiai irodalmunk és az Orse. Paedagogiai Könyvtár.

Az Orsz. Paed. Köriyvtár és Tanszermúz. Hivatalos Értesítője

1915., 7-8. 'sz.
3. A háború és a paedogógia . - Budapest.i Szemle, 1915. okt-

Külön: n. 8° 18 1.

4. Magyar vonások a nevelésben. - Néptanítók Lapja, 1915.
47. sz. (Egy kitűzöbt pályakérdés bírálata.)

5. A tanítók nemzeti tudaiosstiqa . - Magyar 'I'anitóképzö 1916.

május,
6. Divatos jelszavak. Három cikk. - Néptanítók Lapja 1916.

14-.,15., 16. sz.
7. Középeurópai nevelésügyi értékeeletek. - Magyar Paedago-

gia 1916. 4. sz.

Továbbá: seámos kisebb cikk és ismertetés a Magyar Paedago-
giában, Néptanítók Lapjában, ismertetés 'az Irodalomtörténetben,
Történelmi Szemlében. Két előadás az Istenhegyi N épművelő Egye-

sületben, egy előadás a lévai Reviczky-társaságban.

Kovács János; Polgáriskolai fíúiskoláink élete és küzdelmei

(1868-1915.) (A Polgáriskolai Közlöny 1915. szept, számában.}

Kmetykó János; 1. Az iskolai testi nevelés rejorms« tárgyá-

ban készült előadói jelentésre írásban beküldött szakvélemények
kivonata és megjegyzésekkel való ellátása, valamint az eredeti ja-

vaslat módositása. Kiadta az Országos Testnevelési Tanács. Buda-

pest, Egyetemi nyomda, 1915.
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gos Testnevelési Tanács. Budapest, Fritz-nyomda, 1916.

*'3. A felső kereskedelmi iskolai testnevelés ú j ianierue. Ki-
adta az Országos Testnevelési Tanács. Bpest, Fritz-nyomda. 1916.

4. A tomatanár-képeés 1·eformja. Különlenyomat a Magyar

Tanítóképző 1916. évi április havi szamából.

5. A tormasserek valódi értékéről. Az Orsz. Paedagogiai

Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Ertesitöje, 1915. 9. szám.

Littke Aurél: 1. Szerkesztette a Földmjzi Közleményeket.

2 . Középiskolai földrajzoktatásunk reformálása (Földrajzi

Közlemények 1916. évf. 1-7.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.).

3. Pauer Gyula (Földrajzi Közlemények 1915. évf. 451-·
452. 1.).

4. A Dosdanellá l: és a konstantinápolyi kérilés szerepe a oiláq-

háborúban (Zsebatlasz 1916. évf. 92-101. 1.).

5. Belgium (Zsebatlasz 1916. évf. 119-127. 1.).

6. Az orosz balti tartományok (Zsebatlasz 1916. évf. 79-
84. 1.).

7. Az ántánt és a középponti hatalmak területi és népességi

adatai. Grafikonokkal. (Zsebatlasz 1916. évf. 169-171. 1.)

8. Hogyan tanítsuk a földrajzot? (Paedagogiai Értesítő 1916.

évf. 3-4. szám, 70-71. 1.)

9. Népiskolai a tlasz az elemi iskolák V-VI. osztálya részére.

Lukács Ferenc: 1. Ober die Bestimmung des Sprung es der

Function aus ihre: Fourier-Reihe. Megjelenik a Journal f. d. reine

u. angewandte Mathematik egy közelebbi füzetében.

2. Osszefüggés a polynom értékkészlete és integrálja között.

Előadás a Math. és Phys. Társulat f. é. március 2.-i ülésén.

3. Folytonos függvények megközelítése egész együtthatós

polsmomolckol: Előadás a Math. és Phys. Társulat f. é. május 11.-i

ülésén.

Moesz Gusztáv: 1. Kisáesia i gombák. (Botan. Közl. XIII.

köt. 142-148. old.) - Pilze aus Klein-Asien. [Uo O. (66)-(69) o.J

2. Az erdei szederlevél felhasználása teapáilásra . (Természet-

tud. Közl. XLVI. köt. 717-718. old.)

3. A kínai tea pótlása . (Természettud Közl. XLVI. köt,

657-660. old.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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* E tervezetet Bély Mi h á ly fővárosi szakielügyelővel egy~ttesen ké-

szítette.
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4. Kossutk Lajos és a botanika. (A Természettud. Közlöny
1915. évfolyamának CXVII-C XVIII. pótfüzetében. 1-26. old.)

5. Mykologiai Közlemények. II. közlemény. (Botanikai Köz-
lern. 1915. évf. XIV. kötet, 145-158. old.) - Mykologische I\1:it-

teilungen II. [Uo O. (108)-(115) old.]
7. Botanizálás a Száva partján 1915 .év nyarán. (Bot. Közl.

1916. évf. XV. kötet 1-9. old.) - Botanisierung an dem Ufer der
Save im Sommer des .Jahres 1915. [Uo O. (1)-(3) old.]

8. A poshudi iszap élőlény ei. Ismertetés. (Bot. Közl. 1916.
XV. köt. 62-64. old.)

9. A házi gomba irtása . Kisebb közlemény. (Természettud.
Közlöny 1916. évf.

10. Szerkesztette a Botanikai Közlemények 191fJ. évfolyamát.
ll. Irta a virágtalán növényekre vonatkozó cikkeket Révai

Nagy Lexikonába.
Szabo Lászlo: 1. Pestaloeei-tanul.máwuok. Budapest, 1915.

8. r., 52. 1. (Franklin-Társulat).
2. Magyar [estoműoéseet. Budapest, 1916. 8. r., 260. 1., 50 mutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű-

mellékletteL (..Élet" r. t.)

3. Hol volt a suaciai püspökség? Budapest, 1916. 8. r., 10. 1.
(A Magyar Adria-Egyesület kiadása).

4. Az Adria keleti 1J((rtjának történelmi, sorsa . Budapest, 1916.
8. r.. 12. 1. CA Magyar Adria-Egyesület kiadása).

5. A modern ujságírás. Budapest. 1916. 8. r., 22,1..1. (Dich:

:Manókiadása).
Vángel Jenő: 1. Hivatalos tanköllyvbírála lol,: .

2. V élemén uelc a testi neoelés reformja, a tornatanár-képzés

stb. tárgyában.

J
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In té z e t i r e n d e s h a llg a tó k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) N y e lv - é s tö r lé n e t tu d om án y i s z a k c so p o r t .utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B'''''""''~ Katonasághoz
Év-

tél; I nyáriN é V Tanfélév bevonult-e
folyam

szak
és mikor?

Ádám Jenő (zene) ___ --- --- 1. 915 - 1. I - 1916_ jan. 17_
Bolner Gyula (torna) --- --- 1. 915 - I. - 1916. jan. 17.
'Contrea Aurél (zene) ___ --- I. 915 -- 1. II. -
Csizmadia Dez ső (zene) --- 1. 915 - 1. - kimaradt
Gethie Konstantin (zene) --- 1. 915 - r. - -
Gombos István (zene) ___ --- 1. 915 - 1. II. -
*Janotta Milán (zene) ___ --- 1. 915 - 1. Il. --
Junger Győző (zene) --- --- 1. 915 - 1. - 1915 okt. 15.
Jurán Emil (zene) ___ --- --- 1. 915 - 1. - 1915. okt. 15.
Nagy Domokos (zene) ___ --- I. 915 - 1. II. -
Páter Jenő (torna) ___ --- --- r. 915 - 1. - 1915. okt. 15.
'Prochaska József (torna) ___11

1. 915

1

- I- ll. -
Schvarc Emánue! (torna) ___ 1. 915 - r. - 1915. okt. 15_
Szilágyi József (zene) ______ 1. 915 - 1. - 1915. dec. 6.
Weisz Arthur (torna) --- --- 1. 915 - 1. - 1915. dec. 6.
Zatskó Gyula (zene) --- --- 1. 915 - 1. - 1915. okt. 15.

"Klacskó Béla (zene) --- --- Il. 914 - 1. Il.

II
-

Lázár István (torna) --- --- II. 914 - 1. IL -
Muth János (torna) --- --- II. . 914 - 1. II.

I
-

Nagyvinszky Sándor --- --- II. 914 - 1. II. -

Országh Kálmán (torna) .__ II. 914 - L IL -

Perjéssy Kálmán (zene, latin) IL

II

914 - r.

1

- 1916. jan. 17.
Pollák Lajos --- --- --- --- II. 914 - 1. - 1916. jan. 17_
Reininger József (zene, latin) II. 914 - 1. II. -
Ronczky Hugó (torna) ___ --- II. 914 - 1. - 1916. jan. 17.
Siklaki István (torna) --- --- II. 914 - 1. - 1915. dec. e.
Stern Bertalan --- --- --- --- II. 914 - I. II. -
Tanos Pál (torna) ___ --- --- II. 914 - 1. - kimaradt

Hanisch József (zene) ___ --- Ill. 913 - 1. - 1916. jan. 17.
Herpai Balázs (zene) --- --- IlL 913 - 1. - 1916. jan. 17_
• Kristea Gyula (lrancia) --- Ill. 813 - r. - meghalt
Pasca Ágoston (torna) __ --- Ill. 913 - I. II. -
Pákh Károly --- --- --- --- Ill. 913 - 1. If. -
"Plesa János (torna) --- --- Ill. 913

I
- 1. Il. -

Smerda Jaromir --- --- --- Ill. 913 _. 1. IL -

(*)-al jelöltek hallgatói a felső németnek is.

(-) A zárójelben lévő .torna" és "zene' a hallgatott mellékszakot jelenti.
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N é v
Katonasághoz

bevonult-e
és mikor?

Beiktatás ideje

Tanfélév

B) M en n y ,is é g - é s te rm é sz e t tu d o m á n y i s z a k c so p o r t .

Fekete Kálmán (zene) --- ___II L

II

915 I -

II

1. I Il.

II
-

Grünwald Alajos (zene) --- I L U15 I - I.

I
Il. -

Lobontiu EmIl (zene) --- ___1/ L 915 I - 1. IL

1/

-
Récsey István (torna) ______ 1

II
915

I
-

II
1. - 1\116. jan. 17.

Schmidt Alfonz (zene) ._____ I 915
I
- 1. - 1915. okt. 15.

Bernáth István (zene, latin) I ll. 914 L
-

1915. dec. 6.-
IL

Fligler Lajos (torna) __o

II. 914 - L II. 1915. okt. 15.
Karbuczky Emil (zene) --- Il. 914 - L ll.

!i}! ó, dec. 6.
Máncz János (zene) __ o --- II. 914 - I.

IL
-

IPéter Liviusz (zene) --- --- II. 914 - 1. ll. -
Tóth Antal (torna) ___ --- --- II. 914 - L -
Törőcsik Sándor (torna) II. 914 1. -

1915. dec. 6.._- -

Bessenyei Mihály (torna) ___ lll. 913 1. -
1915. okt. 15.I - II.

Dohánics János (torna) __ o lll. 913 - 1. -
Fülöp Ödön (torna) Ill. 913 1. - 1915_ dec. 6.--- --- -

ll.
Hlavinka Gy. Béla (torna) IlL 913 - r. -

-
Jaszovszky Miklós (torna) !II. 913 - 1. 1915. dec. 6.
Márton Gyula lll. 913 l. -

1915. dec. 6.__ o

--- --- --- - II.
Papp László (torna) --- --- Ill. 913 - 1. -

I I ,

T á b lá s k im u ta tá s a z 1 9 l5 ! l6 . ta n é v b en b e ir a tk o z o t t h a llg a tó k r ó l.

16
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Meuuyiség-természettud.
szakcsoport :

évfolyam . o

5! 21 1 3 3 2 - 15 -
7 I -1 1· 1 1 2 - i2 -

2! 2 I 1 ill - -II 6 -

I I : I I
5 3111-1-· - 1 -1 51-1

7 6 1 1- I -1- - - i.l' 7 -
--- --- --- __ o II 7 II 4 I 2 - 1 1 - - -, 7 1 - 1

-
Szakcsoport

és
évfolyam

A) Nyelv- es törtéuettud.
szakcsoport :

1. évfolyam _
II.
Ill.

B)

1.

IL
nl.

I
V ali á suk r a néz v e Születésre nézve I

I
l~~il~ ~ II ~ II ~ . ~ I ~ ~ fl ~ !1'1

1

1~!
~ <Il -o .0 'o ;; so ~ I OD ~ o 1.8 N ::l bO:"

n:: c) c) w. --< •....• w '" .•.:Il -< '-'l

1 -

- -
1 -

1

- -

- -

- -

21-
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Évfolyam

Az ösztöndíjZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

értékefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T áb lá s k im u ta tá s az J 9 J 5 /J 6 . ta n é v b en é lv e z e t t á llam i ösztöndijakról.

c ~ ~ 2~0 kor.
~ § ~ v a g y

~ ~ ~ ebédet

1=========================~==~==·=S===*====~=====*==e=·I=v=e=zo="~~1 ==ko=r=,o==o.=a~l==ft=l1=é=r=1utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
I 4500 I
3910

II 2530

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelv- és iöriéneitud.
szakcsoport :

L évfolyam _ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II.

Ill.

B) Mennyiség-ier11lészettud.
szakcsoport :

évfolyam . _L
ll.

lll.
--- --- --- --- I

II

6
4
2

3
3
3

IS40
2530
2890

2
3
3

4
3

I 1

Összesen: 21

1
2
3

Jegyzet. Hogy a kiváló szo rgu lmü és jó magaviseletű hallgatók kizárö-
lag tanulmányaiknak élhessenek. az intézetben lakással és köztnrtással egybe-
kötött .,internátus" szerveztetett.

Az internátusi kedvezrnénvben részesült. hallgatók lehetnek: teljesen
ingyenesek, akik minden díj nélkül kapnak élelmezést. lakást. Iütést és vilá-
gítást. V<l/-'Y Iéld íjusok. akik 1ll!J'aoezen ked vez mé nyt. havi 18 koronáért élve-
zik, Vill!"Y olyanok. akik ingyen ebédben részesül nek , Az internátusba a hallga-
tókat a va ll.ts- és közokru tási m in is.zt er úr veszi fel. rui n t fl fenti táblás ki-
rnutut ás igazolja. korláto lt számba u.

Az in terná tus az 191.3f16,-ik t u uévben részb ••n szüneteit, mert az inté-
zetnek majdnem össze« helyiségeit a Vörös-Kereszt-Egylet hadikórház céljaira
foglalta le. Ennélfogva u z egye,; h,dlgatók az iuternütusi kedvezményeket kész-
pénzben kapták ki. Jlz igaz!-,atósá§,mak a zo nha n mégis si ket-űl t a Vörös-Kereszt-
Egylet vezetöségévci n1f'gel!ye7.~sre j ut n i oly célból, hogy a hallgatók nz inté-
zetb en kaphattak ebédut il!'éll k ed vezrnényes á rluut. megfizetvén részben a
nyers anyúg árát s zPmé lyen kén t 40-40 fillérreL Ily mödon 32-"11 étkeztek az
intézetben, Ebédlüi helyiségül a termés zetrn n i gyűjteménytár és szemináriumi
helyiség- lett berendezve. Az intézet gazd:la~szonya: ÖZ,",ONMLKJIHGFEDCBA_ - lm t l l /o l l1 t J á n o s n é

egy nőcseléd segitsÍ'g"vel Yégezte a fözps köriili teendőket.

A b e ir a tk o z o t t 5 4 h a llg a tó

188G. évben született 1 hallgató

1889. 1

1890. 1

1891. ,,1

1892." 6

14 10 li 18000

közül sz űletési é v szerint v o lt :

1893. évben született 8 hallgató

1894. 10

1895, 8

1896. 10

1897. 8

"

"
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AzONMLKJIHGFEDCBAJ 9 J 5 -J 6 . tanévben magánosztályvizsgálatra bocsátott hallgatók

(rendszerint okleveles elemi népiskolai tanítók) névjegyzéke •

.\) Nyelv- és történettudományi szak csoport.

1. Arnrich László

2. Apagyi Andor
3. Appel Mihály

4. Bocsánczy Lukács
5. Deák István
6. Hallgodi István

7. Harmath Rezső
8. Katz József
9. Kiss ICároly

10. Láng GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. évfolyam,.

ll. Maris Tivadar

12. Mátyás József
] 3. Ylúth János
14. Padányi Sándor
15. Strausz Kornél

16. Tóth Kálmán
17. 'I'urczer Géza
18. Végh László
19. Virág János

II. évfolyam,.

1. Bocsánczy Lukács

2. Láng Károly
3. Somvári János

-l. Udvardy Gyula
5. Wimmer Károly

I l l . évfolyam,.

1. Eisenberger Lajos

2. .Jekkel Gyula

3. Kállai Ernő
4. Lamping Fülöp
5. Lehoczky Egyed
6. Mellau Márton

7. Nagy József Dömötör
8. Nagy Rezső
9. Szala tsy Richárd

10. Székely Gyula
1]. Tóth Ferenc

ll) Mennyiségtan- és természettudományi szakcsoport.

I. évfolyam,.

L Wal tner József

I l . évfolyam,.

1. Waltner József

1. Matzkó Gyula

I l l . évfolyam,.

2. Reicher István
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T áb lá z a to s k im u ta tá s a z J 9 1 5 /1 6 . ta n é v fo ly am án zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagánosztály-

vizsgálatra b o c sá to t t tö b b n y ir e o k l. e lem i isk o la i ta n ító k r ó l.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I A vizsgálat A

Szakcsoport eredménye vizsgálatot

és A vizsgálat minősége I II nem
tevők

évfolyam mea- összes
I felelt felelt száma

meg

A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelv- es történetfud. II
egész vizsgálat II 9 II ,II 14

szakcsoport :

II Ir~-~~lr,-
1. évfolyam javító vizsgálat , 5 II 1 B

r

egész
vizs~~.~ ___ !1_3 ~I_ 2+ __ 5_

I
II. évfolyam

javító vizsgálat II 2 il - 2II il~II-=-I!
II

egész vizsgálat 10

Ill. évfolyam
javító vizsgálat II 1 II - II 1

B) Mennyiség- és terme- II
egész vizsgálat I~II 1-.: -.1szeiiud, szakcsopori :

II1. évfolyam javító vizsgálat

II
egész vizsgálat [[lll_II 1

II. évfolyam

II javító vizsgálat -

II
egész vizsgálat II~ I II 2

Ill. évfolyam

II 1----IIjavító vizsgálat -

Együttvéve
II

34
1\

8
\\

42

T áb lá s k im u ta tá s a z J 9 1 5 /1 6 . ta n é v b en m a g á n o sz tá ly v iz sg á la to t

te t t tö b b n y ir e o k t e lem i n ép isk o la i tanítókról.

Évfolyam

Vallásukra nézve Születésre nézve

",1

'<t:~ \ §ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ :3
::<:

A) Nydv- és történetfud. I I II I 1 1
szakcsoport : I I 1

I~~:;";;;~~;,;;~~\\38 \\30 - ,\-1
1

3 II 3 -1 2

38

1

1

--1 -1 - I

I.-III. évfolyam Ö~~z-~~e~': II 4: 113: I == 1= I-~ ! ~ 1-= I -211 4: I ==: = II= I
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T an tá r g y -b e o sz tá s .

1. Kötelezö tárgyak.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Nyelv- és történettudo.mányi

szakon.

1. ÉVFOLYAM.

1. Lélektan, heti 2 óra.

2. Általános nyelvtudomány és magyar

nyelvhasonlítás,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. félév, h. 4 6.

Magyar nyelvtan, II. félév, h. 4 ö.

3. Stilisztika, rhetorika, heti 2 óra.

4. Magyar irodalomtörténet, heti 3 ö.

5. Magyar irodalmi szemináriumi fog-

lalkozás, heti 1 óra az I. félévben.

6. Magyar nyelvi szemináriumi foglal-

kozás, heti 1 óra a II. félévben.

7. Német nyelvi társalgás (nem szako-

sok részére), heti 3 óra.

Német nyelv és iradolm (szakosok

részére), heti 4 óra.

8. Egyetemes történet, heti 5 óra.

9. Egyetemes földrajz. heti 4 óra.

10. Müvészettörténet, heti 2 óra.

11. Testgyakorlás, heti 2 óra.

II. ÉVFOLYAM.

1. Logika, I. félév, heti 4 óra.

Neveléstan, II. félév, heti 4 óra.

2. Tanítási gyakorlat, heti 2 óra.

3. Esztétika, I. félév, heti 5 óra.

4. Verstan, poetika. ll. félév, heti 5 Ü.

5. Magyar irodalomtörténet, heti 4 ó.

6. Magyar irodalmi szemináriumi fog-

lalkozás, heti 1 óra a II. félévben.

7. Magyar nyelvi szemináriumi foglal-

kozás, heti 1 óra az 1. félévben.

8. Német nyelvi társalgás (nem sza-

kosok részére), heti 3 óra.

Német nyelv és irodalom (szako-

sok részére). heti 3 óra.

9. Egyetemes történet, heti 4 óra.

10. Egyetemes földrajz, heti 4 óra.

11. Földrajzi gyakorlatok. heti 1 óra.

l2. Müvészettörténet, heti 2 óra.

13. Testgyakorlás. heti 2 óra.

Ill. ÉVFOLYAM.

1. Bölcselet- és neveléstört., heti 3 6.

2. Tanítási gyakorlat, heti 4 óra.

3. Magyar irodalomtörténet, heti 5 ö.

4. Magyar irodalmi szemináriumi fog-

lalkozás, heti 1 óra.

5. Német nyelv és irodalom (alsóbb

tanfolyam), heti 3 óra.

Német nyelv és irodalom (felsőbb

tanfolyam), heti 4 óra.

6. Magyarország története, heti 4 ö.

7. Alkotmány tan és jogi ismeretek,
heti 2 óra.

8. Magyarország földrajza és statisz-

tikája, heti 3 óra.

9. Földrajzi gyakorlatok, heti 2 óra.

10. Testgyakorlás, heti 2 óra.

B) Mennyiség- és természettudo-

mányi szakon.

1. ÉVFOLYAM.

1. Lélektan, heti 2 óra.

2. Magyar irodalomtörténet, heti 3 ö.

3. Mennyiség tan, heti 8 óra.

4. Ábrázoló mértan. rajz, heti 2 óra.

5. Kereskedelmi számtan. heti 3 óra.
6. Alat.tan, heti 3 óra.

7. Növéuyta n. heti 3 óra.

8. Kémia. 1. félév, heti 4 óra.

Ásványtan, ll. félév, heti 4 óra.

9. Testgyakorlás, heti 2 öra.,

10. Német nyelvi társalgás, heti 3 óra.

II. ÉVFOLYAM.

1. Logika, I. félév, heti 4 öra.

Nevelés- és tanítástan, II. félév,

heti 4 óra.

2. Tanítási gyakorlat, heti 2 óra,

3. Magyar irodalomtörténet, heti 2 6.
4. Mennyiségtan. heti 5 óra.

5. Könyvvitel, heti 2 óra.

5'
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6. Állattan, heti 2 óra.

7. Növénytan, heti 2 óra.

8. Geologia és Paleontologia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. félév,

heti 4 6ra.

Szerves kémia, II. félév, heti 4 ó.

9. Fizika, heti 6 óra.

10. Rajz, heti 2 óra.

11. Testgyakorlás, heti 2 óra.

12. Német nyelvi társalgás, heti 3 6ra.

Ill. ÉVFOLYAM.

1. Bölcselet- és neveléstörténet, heti

3 -öra.

2. Tanítási gyakorlat, heti 4 óra ..

3. Mennyiségtan, heti 5 óra.

4. Politikai számtan, heti 2 óra.

5. Állattani gyakorlatok, heti 2 óra.

6. Növénytani gyakorlatok, heti 2 óra.

7. Ásvány tan-kémiai gyakorlatok, heti

5 óra.

8. Fizika, heti 6 óra.

9. Fizikai gyakorlatok, heti 2 óra.

10. Testgyakorlás, heti 2 öra.

11. Német nyelvi társalgás, heti 3 6ra.

C)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e llé k -s z a k cS 9 P o " ,o k o n .

a) Torna szakcsoport:

L évfolyam: Gyakorlatí torna (szak-

torna) , heti 2 óra.

JI. évfolyam: Gyakorlati torna, (szak-

torna) , heti 2 óra.

Bonc-, élet- és egészségtan; heti 1 6.

lll. évfolyam: Gyakorlati torna, (szak'

torna). heti 1 óra.

A tornázás elmélete és a tornatanítás

módszertana, heti 1 óra.

b) Zene seakcsoporONMLKJIHGFEDCBAt ,

1. évfolyam: Ének- és zeneelmélet.

heti 1 óra.

Zongora, heti 1 óra.

Orgona, heti 1 óra.

II. évfolyam: Ének- és zeneelmélet,

heti 1 óra.

Zongora, heti 1 óra.

Orgona, heti 1 6ra.

III. évfolyam: Ének- és zeneelmélet,

heti 1 óra.

Zongora, heti 1 óra.

Orgona, heti 1 óra.

1., II. és Ill. évfolyam együttesen zene-

kar, heti 2 óra. (Ez évben a há-

borús állapotok miatt szüneteIt.)

Énekkar, heti 1 óra. (Ez évben a hábo-

rús állapotok miatt szüneteIt.)

II. R cn d k iv ü lí tá r g y a k .

A) Latin nyelv.

1. évfolyam II. félév, heti 1 óra.

II. és Ill. évfolyam. évfolyamonkén t,

heti 1 óra.

B) Francia nyelv.

1. Kezdők részére;' heti 2 6ra.

JI. Haladottabbak részére, heti 2 óra.

C) Gyorsirás.

Kezdők tau folyama, heti 2 öra.

Haladók tanfolyama. heti 2 óra.

Jegyzet: Aki it gyorsírási két évi tan-

folyamot sikeresen elvégzi, az gyors-

trö-tanrtöi képesítő vizsgálatot is tehet.
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Ill.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI f ju sá g i e g y e sü le te k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Segítö-Egvesölet.

Működik 1878. óta; alapszabályaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA42901/1894. sz. miniszteri

rendelettel megerősítve. .

A folyó iskolai év elején az egyesület 22 taggal alakult meg.

Tartott 2 rendes köz-, 2 rendes választmányi és 1 rendkivüli vá-

lasstmányi ülést.

Záró tiszta vagyon az év végén:

készpénz

értékpapir

követelés

kétes követelés

ingóság

betét

272.14 K

12040.- "

1024.03 "

122.26 "

1479.66 "

100.- "

Összesen: 15038.09 K

Kezdő tiszta vagyon az év elején. 14779.10 K

1915-16. évi gyarapodás 258.99 K

Tisetikora az évközi katonai rbevon1l!láJSokmiatt többször vál-

tozott. A tagok számának csökkenése miatt - az egyesület 1915.

nov. 28.-án tartott rendkívöli ülése <határozata értelmében - egy

személyre több tisztség is juthat.

Lequtolsá tisztikar:

Elnök, alelnök, pénztáros: Dohonics János (Ill. b.).
Fö. és aljegyző: Plesa János (Ill. a.).

Trattáros: Tóth Antal (II. b.).

Ellenőr: Papp László (Ill. b.).

Sziinidei bizottság:

Elnök, alelnök, pénztáros: Tóth Antal.

Ellenőr: Máncz János.

Bizottsági tagok: Lázár István, Reininger József.

Tanárkari biztos : Kovács János dr.

I l . I f ju sá g i kör.

Alakíttatott 190] -ben; alapszabályai 641(1902. sz. miniszteri

rendelettel megerősítve.



A z in té z e t te l k a p c so la tb a n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlévö b iz o t tsá g .

Az Orsz. F e lső N ép - is P o lg á r i isk o la i Tanitóvízsgáló-Bizottság,

57154.
(5 évi időtartamra kineveztetett a nagym. Miniszter úrnak 1912.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmájus 12. sz. ren-

delete alapján:)

Elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Szinnyei József, egyetemi ny. r. tanár.
Ugyvivő alelnök: Dr. Vángel Jenő, áll. polg. isk. tanítóképző-

intézeti igazgató, egyetemi m. tanár.

V iz sg á ló -b iz o t tsá g i ta g o k :

Bohnert József, áll. polg. isk. tanitóképzö-intézeti rendes ta-

nár, a hangszeres zenére.
Dr. Erődi Béla , udv. tanácsos, tankerületi főigazgató, a fran-

cia és ol3!SZnyelvre és irodalomra.
Dr. E1"délyi Lajos, áll. polg. isk. tanídóképző-intézebi rendes

tanár, egyetemi m. tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.
Dr. Gyulai Ágost, ruH polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a magyar nyelvre és irodalomra.
D1".Herrmann Antal, igazgatói címmel és jelleggel felruházott

polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár, egyetemi m. tanár, anémet
nyelvre és irodalomra.

Dr. Geldeiher Károly, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti ren-
des tanár, műegyetemi TIl. tanár, könyvvitelre, kereskedelmi és poli-
tikai számtarira.

Dr. Gmgger Robert, áll. po,lg. isk. tanítóképző-intézebi rendes
tanár, anémet és francia nyelvre ésirodalomra.

Dr. Imre Sándor, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti r. tanár,
egyetemi m. tanár, a bölcsészeti előtanra bs paedagogiára,

Dr. Koch Ferenc, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes és
egy. c. rk. tanár, az ásványtanra éskémiára.

D,·. Kovács János, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes
tanár, a fizikára.



K metykó János,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes ta-

nár, a tornázás elméletére és gyakorlatára,

Dr. Littke Aurél, álll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a földrajzrautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés statiszdikára,

Lovcsányi Gyula , áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti rendes

tanár, a, történelemre, köz- és magánjogra.

Dr. Moesz Gusztáv, áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti óraadó

tanár, egyetemi m. tanár, a növenytanra.

Popovics Iván, Keleti Keresk. Akadémiai tanár a szerb és

horvált tannyelvre (8386-1916. VI. b) sz. r.).

Dr. Rehák Artur, int. orvos, az anatómiára, élet. és egészség-

tanra,

Dr. Siegescu József, udv. tanácsos, tud.-egyetemi tanár a ro-

mán tannyelvre (8386-1916. VI. b) sz. r.).

Sztankó Béla , áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti óraadó tanár.

az énekre.

Dr. Vángel Jenő, ügyvivő alelnök, igazgetó, egyet. m. tanár,

az állattarira és növénytanra.



Első képesítő vizsgálat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

72

Táblás kimutatás azONMLKJIHGFEDCBAt9 1 5 j l6 . tanévben megtartott képesitő

vizsgálatokról.

Egész vizs- Javitó vi zs-

Szakcsoport
gálat gálat Össze-

meg- Inem fe- meg- Inem fe- sen

felelt lelt meg felelt lelt megutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A) Nyelv-történettudolllányi szakcsoport :

a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 6 - - - '6

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- 4 - - - 4

H) Mennyiségtan-természettudományi

szakcsoport :

a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 3 - - - 3

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- 1 - - - 1

Összesen --- --- 14 - -

I

- 14

I1 I

Második képesítő vizsgálat.

Egéss ";"~JJavitó vizs-

Szakcsoport
__ gálat gálat Össze-

meg- nem fe- meg- Inem fe- sen

felelt Ilelt me felelt lelt meg

A) Nyelv-történettudományi szakcsoport : I
a) Rendes hallgatók --- --- --- --- --- --- 4 - - - 4

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- 8 - - - 8

B) Mennyiségtatl-ter1llészetfudo1nányi

szakcsoport :

a) Rendes hallgatók --- --- -- --- --- --- 3 - - - 3

b) Magántanulók --- --- --- --- --- --- --- - - - - -

Összesen --- --- 15 - - - 15

I
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A mellék-szakcsoportok k ép e s itő v iz sg á la ta in a k tá b lá s k im u ta tá sa .

Egész vizs- JavítáutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvizs-

Sza·kcsoport
gálat gálat Össze-

~g-Inemfe- meg- Inem fe- sen

felelt lelt meg felelt lelt meg

Zenei szakcsoport ___ --- --- --- --- --- --- 2 i - - I
- 2

Tornai szakcsoportZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- --- --- --- --- --- 6

I
- -

I
- 6

Nérnet nyelvi képesítő ___ --- --- --- --- 1 1 - - 2

Összesen ___ ---II 9 I 1 II -
1
- II 10

Az J9J5jl6. ta n é v b en p o lg á r i ísk o la i ta n ító i oklevelet n y e r te k n é v so r a :

A) A n y e lv - és tö r té n e t tu d o m á n y i szak csoportban.

1. Eisenberger Lajos 7. Pasca Agoston
. 2. Kállai Ernő 8. Plesa János

3. Lehoczky Egyed 9. Smerda J aromir ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. .Mellau Márton 10. Székely Gyula

5. Nagy Rezső ll. Tóth Ferenc

6. Pákh Károly 12. Lamping Fülöp

8) A m en n y is é g - é s te rm é sz e t tu d o m á n y i s z a k c so p o r to n .

1. Dohanics János

2. Hlavinka György Béla
3. Papp László

e) A zen e i s z a k c so p o r to n .

1. Plesa János . 2. Székely Gyula

D) A to rn a i s z a k c so p o r to n .

1. Dohanics János

2. Hlavinka Gy. Béla

3. Nagy Rezső

4. Pákh Károly
5. Papp László

6. Plesa János

.,
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G yak o r ló P o lg á r i I sk o la .

1 . A z 1 9 1 5 -J 6 . isk o la i é v tö r té n e te .

Minthogy intézetünk épülete az idén ilS a Vöröskereszt-Egye-

sület tartalékkórháza volt, az előadásokat ez évben is az 1. ker. áll.

elemi népiskolai tanítóképző-intézet épületében (1., Mozdony-utca 40.)

tartottuk. Hétfőn, szerdán és pénteken d. e. 8 órától 2 óráig, ked-

den, csütörtökön és szombaton d. u. 2 órától 6 óráig mi ta.nítottunk;

az így fenmaradó délelőttökön és délutánokori az elemi népiskolai

tanítóképző-intézet tartotta előadásait.

1915. szept. 3.-án reggel 8 órakor volt az alakuló értekezlet,

utána megtartottuk a felvételi- és javitó vizsgálatokat és a beírá-

sokat. Összesen 79 tanuló iratkozott be. Szept. 8.-án volt a krisz-

tinavárosi róm. kath. templomban az ünnepies "Veni Sancte". A

másvallású tanulok a saját templomukban vettek részt az évmeg-

nyitó isteni tiszteleten. Ezután megkezdtük a tanítást, melyet az

év folyamán egyetlen-egyszer, 1916. január 29.-étől febr. l.-jéig

bezárólag kénytelenek voltunk - egy intézeti szolga ragályos

betegsége miatt - megszakítani.

A tanári testületben az idén is történt változás. A magas mi-

niszterium Trombitás Gyula állását, ki tavaly nyugalomba vonult,

a háborúokozta súlyos közgazdasági helyzet miatt az idén sem

töltötte be, hanem Bittenbinder Miklós és Dékány Mihály buda-

pesti állami elemi népiskolai tanítóképző-intézeti rendes tanárokat

bízta meg óráinak helyettesítésével. Irrtézetünk bennük lelkes, szak-

avatott munkásokat nyert.

A háború, ez a nagy nevelő, az iskolára is komoly köteles-

ségeket ró. .Intézetünk az idén is igyekezett a háboru nagy erkölcsi

és gyakorlati tanulságait levonni és a nevelői munkában értékesí-

teni; a tanárok minden egyes tantárgy körében kidomborították
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a háborús vonatkozásokat és felhívták a tanulók :6gyelmét a háború

jelentősebb eseményeire.
Intézetünk tanulói szüleik anyagi viszonyaihoz képest a há-

borús jótékonyságot is gyakorolták. A vallás- és közoktatásügyi
miniszterium magas vezetőjének óhajára hadisegély-bélyeget gyűj-
töttek a rokkantak javára; az Országos Vöröskereszt-Egyesület fel-

szólítására a Bolgár Vöröskereszt-Egyesület javára levelező-lapokat
vásároltak 37.80 K értékben; május Lvjén pedig a nemzeti ünne-
pély alkalmával a gyakorló-iskolai tanulók adományakép 20.14. K,
a vendégektől 2 K, a képző-intézeti hallgatóktói 25 K és a tanári
kar részéről 56 K, összesen 103.14 K gyült össze a kárpáti falvak

lakóinak segélyezésére. Ezen hazafias ünnepélyt a Miniszter úr
Önagyméltóságának rendelete szerint d. e. 10 órakor tartott~k az
intézeti tornacsarnokban. A lelkes ünnepély műsora ez volt:

l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHimnus». Énekli az énekkar.

2. Megnyitó beszéd.' Mondja Ugray János. tanár.
3. Szabolcska Mihály: A hazaszeretetről. Szavalja Dulovits

Ferenc Ill. oszt. tanuló.

4. Ünnepi beszéd. Mondja Plesa János Ill. éves képző-intézeti
hallgató.

5. Ábrányi Emil: Szent szabadság nap.ia . Szavalja Szirt PálZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. oszt. tanuló.

6. A Kárpátok őre. Énekli az énekkar.

Ezen háborús ünnepélyen kivül még kettőt tartottunk; egyet

1915. nov. 19.-én boldogult Erzsébet királynénk emlékére és egyet
április ll.-én, az 1848-as törvények szentesítésének évfordulóján.

Irrtézetünk növendékei természetrajzi és földrajzi ismereteik

gyarapítása céljából Ábrahám Sánd~r és Szabó Gábor tanárok veze-

tésével az idén is több izben kirándultak; márc. 15.-én a kies budai
hegyvidékre. május 24.-én pedig Visegrádra.

A képző-intézeti hallgatók gyakorló-iskolai munkássága a

szabályzat szellemében folyt az egész évben. Az I. évesek az isko-
lai év elején hospitaltak egy-egy osztály összes óráin. A II. évesek
felváltva heti 2-2 órán tanítottak megelőző hosszabb hospitálás

után. A Ill. évfolyam hallgatói 4 csoportban váltakozva féléven-
kint heti 4-4 órán vettek részt a tanítás munkájában. A tanítá-

sokat rendszeres hospitálás előzte meg és beható bírálat követte,
melyben a hallgatók, a képző-intézeti igazgató és tanárok és Oagya-

korló-iskolai tanárok vettek részt.
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A hittani vizsgálatokatutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. évi május 3l.-én, az osztályvizsgá-

latokat jún. 2.-án tartottuk. A bizonyítványokat jún. 3.-án osztot-

tuk ki. Jún. 4.-én volt az évzáró "Te Deum". Június 27.-én és 28.-án

megtartottuk a magánvizsgálatot. Egy magántanuló. Szabó Ferenc

rokkant, vizsgázott sikerrel a IV. osztály anyagából.

1I.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT an á r i k a r .

Vangel Jenő dr., igazgató.

Ábrahám Sándor, képesitve a mabhem atikai és természettudo-

mányi tárgyakra; a természettani és méréstani szertár őre, a Ill. o.

főnÖke, az Országos Polgáriskolai Egyesület és a M. kir. Termé-

szettud. 'I'ársulat rendes-, a Paedagogiai Társulat külső tagja. Volt

a rákospalotai kertészképző-intézet igazgatója 1884/85-beI1. Az inté-

zethez kineveztetett 1885. május hó 6.-án. Szül.: 1857. márc. 17.-én

Szegeden. Lakik: II. ker., Kacsa-utca 22. Tanította a méréstant,

természetrajzet és a méréstani rajzot, heti 17 órában.

Altenburger Adolf, képesitve a nyelv- és történettudornányi

'tárgyakra és az énekre; a földrajzi szertár őre, az I. oszt. főnöke,

az Országos Polgáriskolai Egyesület rendes tagja. Működött a ,iesz-

prémi polgári és felső kereskedelmi iskolánál (1895. szept. l.-től

1896. aug. 3l.-ig), a felsőlövői tanítóképző-intézetnél (1896. szept.

l.-től 1898. aug. 3l.-ig) és a szegedi polgári- és felső kereskedelmi

iskolánál (1898. szept. 1-től 1907 -ig). Szül.: Budapesten. 1865.

nov. 25.-én. Az intézethez kineveztetett 1907. április 15.-én. Lakile

I. ker., Alkotás-utca 35. Tanította a német nyelvet, földrajzot és

az éneket, heti 19 órában.

Lányi Ernő, old. középiskolai rajztanáe..» polgáriskolai tanító-

képző-intézet óraadó tanára, a II. osztály főnöke, a rajz-szertár őre,

a Rajztanárok Országos Egye ületének választmányi tagja. Műkö-

dött a lippai áll. polgáriskolánál (1881-1886); az intézethez ki-

neveztetett 1886. szeptember 6.-án. Szül.: Székelyudvarhelyen,

1858. márc. 2.-án. Lakik: I., ker., Győri-út l. Tanította a szabad-

kézi és méréstani rajzot, valamint a szépírást, heti 18 órában.

Szabó Gábor, képesítve a rajz, torna, slöjd és szakiparra, a

kéz ügyességi szertár őre, a tantestületi értekezletek jegyzője, 1879.

szeptembertől 188l. szeptemberig a sárosmagyarberkeszi ev. ref.

iskola tanítója. Az intézethez kineveztetett, 1884. október l.-én.

Szül.: Bethlen, 1858. november 7.-én. Lakik: I. ker., Győri-út 14.
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Tanította a tornát, mintázást és a kézügyességi tárgyakat és vezette
a háborús kertészeti munkálatokat, heti 17 órában.

Ug ray János, képesítve a nyelv- és törtenettudományi tár-

gyakra, a történelmi szertár és az 'ifj. könyvtár őre, a IV. osztály

főnöke, az Országos Polgáriskolai Egyesület r. tagja. Az intézet-
hez kineveztetett 1885. április' 7.-én. Szül.: Maroshidvég. 1861. szept.
29.-én. Lakik: I., Pauler-utca 1. szám. Tanította a magyar nyelvet
és a történelmet heti 22 órában.

Bittenbinder Miklós, óraadó tanár, a II. ker. állami elemi
népiskolai tanítónőképzö-intézet rendes tanára. Lakik:, 1. ker.,

Győri-út 1. Tanította a számtant a gyakorló polgári iskola I-III.

osztályaiban heti 9 órában.

Dékány Mihály, a budapesti VI. ker. állami elemi népiskolai
tanítónőképzö-intezet rendes tanára, óraadó tanár. Képesítve a

mennyiségtan-természettudományi targyak tanítására. A Tanító-

képző-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének tagja, a "Magyar Ta-
nítóképző" szerkesztője. Lakik: VII., Szabó József-utca 14. B. vil-

lában. Ezen intézetnél tanította a számtant heti 3, a fizikát heti 3,
a mértant heti 1 s a könyvviteltant heti 1 órában.

Fülöp Ede, okl. elemi isk.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtaníitó, iZT.vallástanár, Az intézet-
nél működik 1912. febr. 1.-je óta. Szül.: Ógyallá, 1875. okt. 13.

Lakik: II. ker., Öntöház-utca 7. A folyó iskolai évben nem tanított.

Hüttl Ármin, ágo ev. hitoktató, ágo ev. lelkész, oldev. elemi
népiskolai tanító. Az intézetnél tanít 1905. szept. 1. óta. Szül. Szent-
györgy, 1881. júl. 30.-án. Lakik: I., Vár, Verhőczy-utca 28. Taní-

totta az ágo ev. vallástant heti 2 órában.

Kiss Áron, ref. hitoktató, ref, lelkész. Az intézetnél műkö-
dik 1904. szept. 1. óta. Szül.: Budapest, 1876. márc. 9.-én. Lakik: L,
Böszörményi-út 33. Tanította a református vallástant heti 3 órában.

Dr. Makay Lajos, róm. kath. hittanár, esztergomfőegyház-
megyei áldozópap. Az intézetnél működik 1914. szeptember 15. óta.
Szül.: Budapest, 1883. április 30. Lakik: I., Vár, Királyi palota.
Tanította a róm. kath. vallástant, heti 4 órában.
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A tanári kar nyuga lm azo tt tag ja .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T rom b itá s G y u la ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképesitve a mathematikai és természettudo-
mányi tárgyakra, az Országos Polgáriskolai Egyesület rendes tagja,
a Magyar Paedagogiai Társaság külső tagja. Volt elemi népiskolai
tanító Ozorán (1873-74), Csákvárott (1874--75), működött az

alsólendvai polgáriskolánál (1877-1881). Az intézethez kinevez-.
tetett 1881. aug. 3.-án. Nyugalomba vonult 1 9 1 4 . november 1.-én.

Szül.: Ozorán, 1853. márc. 3.-án. Lakik: Budapesten. r. ker., Nap-

hegy-u. 3.
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A g y a k o r ló p o lg á r i isk o la tanelói a z 19J5jl6. isk . é v b en .

I. OSZ TÁL Y.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~ ======~========~================
1. 11
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2!.

22.
23.
24.
25.

N é v Évvégi eredmény

felsőbb osztályba léphet

"
"

"

~I

Balázs István
Bayer Ferenc
Bite István _
Gergely Károly _
Garbács Ferenc
Hantzmann József _
Herkner Ferenc _
Hetényi István _

Hoffer Géza
Hrozenka Rezső
Kokes Albert
Kronák Lipót _

Lassú József
Ludmányi Lajos
Mészáros Sándor
Neubrand Rezső
Novotny Lajos _
Roszkopál Ödön

Szabo Árpád
Szalai Géza _

Szeder Ágoston
Szirt Ferenc
Varga Imre _

Virág Árpád
Zaharescu Miklós

II Évvégi eredmény

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

10.
ll.

12_

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

II. OSZT ÁL Y.

N é v

Babos Károly
Boros Gyula
Csulik Mihály
Derecskei Gyula
Éden Ferenc
Fazekas Vince
Fetter István
Gunda Ferenc
Kiss István _

Korepta Béla
Kovács TIbor
Mahner Károly _
M" jO[OS István __
Mányoky János
Mészáros Lajos
Porga Károly _
Szabó István
Szalók György _
Vineze Sándor _

II felsőbb osztályba léphet

I

javítÓ vizsgálatra bocs~ttatik
felsőbb osztályba léphet

javitó vizsgálatra bocsáttatik
felsőbb osztályba léphet

kimaradt
felsőbb, osztályba léphet

javít6 vizsgál:tra bocs,ittatik
felsőbb osztályba lép het
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N é v Évvégi eredmény

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

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Almádi Sándor _
Babnig Lajos _
Biró Imre ___

Bodrogi József _

Derecskei József
Dulovits Ferenc
Dulovits Jenő _
Kaiser Rudolf _
Karátsonyi Sándor _
Lauffer Vilmos _

Ledvina János
Mengl István
Mengl Károly
Patai Vendel
Porga Ferenc
Schréder Endre _
Szendy Sándor ._.
Szirt Pál
Virág Gyula

felsőbb osztályba léphat
javító vizsgálatra bocsáttatik

felsőbb osztály ba léphet

"kimaradt
felsőbb osztályba léphet

javító" vizsgál:tra bocsKUatik
felsőbb osztályba léphet

s~r-IIszam

IV. OSZTÁLY.

N é v Évvégi eredmény

1.

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

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Bayer Béla 000

Gerenczér Béla 000

Inn Antal
Jakobszen Vilmos _
Linter Károly _

Majoros Valentin
Neubrandt József
Pathó István
Peszneker Károly
Rosch Ferenc __o
Rupnik Károly 0 __

Schannen Jenő _

Schimmel Henrik
Szalay József
Wilhelm Antal
Zsidy Béla _00

felsőbb osztályba léphet

"

"

» "
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.-'<: Vallás s z e r i n t Születési hely
'o szerint

Osztály
- ., -g Ei

j
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' cn

I M I "
..

I
~~.."., á.ci ...;.ci ..... ... '" ol

... '" <8 .•.• . c
~ "
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bO" > ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN :

cn ~] :0 ~ :0 a ) ",'" bD"
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1. osztály 25 21 - 1 I 3 - - 25 -
Il. osztály 19 13 - 1 4 - - 19 -

n l. osztály 19 14 - 1 3 - - 19 -
I

IV. osztály 16 15 - - 1 - I - 16 - ,

Összesen: II 79 II 63 3 11

A IV . o sz tá ly t v é g z e t t tanulők pálvaválasetása,

I kt~n.í~tI r. keresk., hadapród-'

f
epz.~ e iskolába iskolába
og jarrn

ipar-
iskolába

vasuti ,még nem
szolgálatra választott

megy pályát

2 , 2 I

6



Róm. kath. nagyobb katekizmus

Szinnyei József. Iskolai nyelvtan, 1. r ..

.Gyertyállffy-Kiss. Olvasókönyv, 1. rész, 3. kiadás.

Kozma-Madarász. Földrajz. polg. fiúisk olúk 1. o. szúmára, 7. kiad.

Miklós. Növénytan alapvonalai, polg. fiúisle számára, 4. kiad.

Miklós. Ásvány tan, 3. kiadás .

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan, 1. r., 6. kiadás .

Hittig. Méréstan, 1. rész, 3. kiadás

Bartalns-Sztankó. Magy. ének iskola, 1. 1'., 5. kiadás

Kogutowiez. Földrajzi atlasz, 16. kiadás

-.64
1.20

1.80

2.20
2.50
2.-
2.20
1.60

-.80

2.50

IV. A Gyakorló Polgári Iskola tankönyveínek jegyzéke'

azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1916-17. ísk. évre.

L osztály.

II. osztály.

Gerely. Bibliai történetek, kötve .

GyertyánITy-Kiss. Olvasókönyv, II. rész, 3. kiadás

Szinnyei J. Iskolai nyelvtan, II. rész .

MiklÓs-Greizinger. Állattan, 6. kiadás

Dallos-Király-Starek. Földrajz, II. rész

Kogutowiez. Földrajzi atlasz. 16. kiadás.
Képessy-Magyar-Zettuer, Számtan, 1. r .. 6. kiadás

Bartalus-Sztankó. Magyar énekiskola, 1. r., 5. kiadás

Hittig. Méréstan, 1. rész, 3. kiadás .

1.60

2.-
-.80

2.60
1.80

2.50
2.20

-.80
1.60

Ill. osztály.

Demkovits. Szertartást an .

Weszely. Rendszeres magyal' nyelvtan, 3. kiadás

Ist.vánfly-Krammer. Olvasókönyv, Ill. rész.

Théisz. Német nyelviskola, 1. rész.

Képessy-Magyar-Zettner. Számtan, II. r., 5. kiadás.

Bartalus-Sztankó. Magyar ének isk. II. r., 5. kiadás

Miklös-Greizmger. Ásvány tan

Lovcsányi-Ug ray. A magyarok története, 2. kiadás

Dallos-Király-Starck. Földrajz, Ill. rész

Kozma-Körösi. Rendszeres földr. atlasz, 17. kiadás

, -.50
1.40

2.40

2.-
2.-

-.80
2.40

2.40
1.80

2.50
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Miklós. Nö,-énytan alapvonalai, polg. fiuiskolák számára, 4. kiad.
Seemann. Kis növényhatározó, 2. kiadás.

Tóth. Szerk. és gyak. geometria, II. rész, 3. kiadás.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.50

-.90
1.40

IV, osztály,

Pongrácz. Kath. egyháztört., 2. kiadás

GyertyánJIy-Kiss. Olvasókönyv; Ill. rész

W eszely . Stilisztika, 8. kiadás

'I'heisz. N émet nyelviskola, 1. rész .

Lovcsányi-Ugray. Világtörténet, polg. isk. számára
Kovács. Fizika. 6. kiadás .

Képessy-l\fagyal'-Zettner. Szám tan, II. rész, 5. kiadás

Tóth. Szerkesztő és gyakorlati geometria, 3. kiadás.

Kozma-Kőrösi. Rendszeres földr. atlasz, 17. kiadás
Láng. Isk. daloskönyv, II. rész .

K lIrucz-Magyar. Földrajz, IV. rész

-.80
2.40

2.40

2.-
3.-
2.60
2.-
1.40

2.50utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.-

2.60

8'
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Elemi T anitóképzö-Intézeti T anárielölti

"A p p o n y i-K o l1 é g iumZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H

*)

1. Vezetőség.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J.1iniszteri biztos:

Szinnyei József dr., egyetemi ny. r. tanár stb.

Igazgató:

Vangel Jenő dr.

Szakvezető tanárok:

Baló József dr., a budapesti 1. ker. állami elemi népiskolai
tanítóképző-intézet igazgatója, a didaktikai gyakorlatok vezetője.

Bahnert József, a hangszeres zenére.
Erdélyi Lajos dr., a magyar nyelvre.
Erdőssy Béla rajztanárképző-főiskolai r. tanár, a rajzra.
Gragger Robert dr., a német nyelvre és a német irodalomra.
Goldziher Károly dr., a mennyiségtanra.

Gyulai Ágost dr., a magyar irodalomtörténetre és a latin
nyelvre.

Imre Sándor dr., a paedagógiára és a filozófiára.

Kemény Rezső, az Orsz. zeneakadémia r. tanára, a hegedüre.

Koch Ferenc dr., a kémiára és ásványtanra.
Kovács János dr., a fizikára.

Littke Aurél dr., a földrajzra.

Lovcsányi Gyula, a történelemre és a latin nyelvre.

*) Szervezeti szabályzata kiadatott a vallás- és közokt. m. kir. minisz-

ternek 1906. évi október hó 15.-én 76629. szám alatt kelt rendeletével, "Ap-

ponyi-Kollégium" elnevezése 49821/1908. számú rendelettel.

A tanítóképző-intézeti tanárok kiképzését és képesítését a következő

szabályzatok írják elő:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szabályzat a tanítóképző-intezeti tanárok képzéséről és képesítéséről.

Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1906. évi február hó 17.-én

11.890. szám alatt kelt rendeletével.
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Nagy László, elemi népiskolai tanítóképző-intézeti c. igazgató,

az elemi népiskolai tanítóképző-intézet lélektani anyagának gya-

korlati feldolgozására.

Sztankó Béla, budapesti 1. ker. áll. elemi népiskolai tanító-o

képző-intézeti r. tanár, a zenére.

V ángel Jenő dr., az állattanra, .anatomiára és növénytanra.

Altenburger Adolf, a német nyelvi társalgásra .

•
Az 1915/16. tanévben a didaktikai gyakorlatokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezető taná-

rai voltak:*)

Baló József dr., a történelemre.

Horvay Ede, a magyar nyelvre.

Hrabetz Nándor, a rajzra és tornára.

Lechnitzky Gyula, a paechtgógiára.

Miklós Gergely, a kémiára. ásványtanra, növénytanra és ál-

lattanra.

Sna sei Ferenc, a mathematikára.

Sztankó Béla, a zenére és a magyar nyelv- és irodalomra.

II. A tanítóképző·intézeti tanárvizsgálatok ügyviteli szabályzata . 'Ki· '

adta a vallas- és közoktatásügyi m. kir. min iszter 1907. évi május hö 6.-án

41.682. szám alatt kelt rendeletével.

Ill. Szablilyzat a tanítóTcépző-intézeti ra jz/anán],/;; képzéséről és ké pe-

sitéséről. Kiadta a va llás- és közoktatásügyi m, kutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAir. m iniszter 1907. évi július

hö 3.-án 75.069. szám alatt kelt rendeletével.

IV. Szabályzat a tanítóképző·intézeti eenetaruirok: képzéséről és képe-

sítéséről. Kiadta a vallas- és közoktatásügyi m, kir. miniszter 1908. évi feb-

rúár h6 14.-én 124.867/1907. szám alatt kelt rendeletével.

V. A tanít6képző-intézet'i zenetanári vizS1gálatok ügyviteli szabályzata .

Kiadta a vallas- és közoktatásügyi m, kir. mi niszter 1909. évi január ho 17.-éÍl

120,005/1908. szám 'alatt kelt rendeletével.

VI. Szabályzat a tanítóképző-intézeti tornatanárok képzéséről és képe-

sitéséről. Kiadta a vallas- és közoktatásügyi m. k ir. miniszter 1912, évi már-

cius hö 27.-én 149.836/1911. szám' alatt kelt rendeletével.

VII. A tanítóképző-intézeti tornatanári vizsgálatak 'iigyviteli szabály-

zat~. Kiadta a vallas- és közoktatásügyi m. kir. mi niszter 1912. évi március

hö 27.-én 149.837/1911. szám alatt kelt rendeletével.

VIlI. A tanító- és tanítónőképző-intézeti tanárjelöltek Apponyi-collé-

[jútmainak szeroeeeti szabályzata . Kiadta a vallas- és közoktatásügyi m. ki r.

miniszter 1906. évi október hó 15.-én 76.629. szám alatt kelt rendeletével. (En-

nek a reviziöja megjelent 1911-ben.)

*) A didaktikai gyakorlMok tartására a budapesti 1. ker. állami tanító-

képző-intézet szolgál, melynek igazgatója vezeti a szabályszerű didaktikai

gyakorlatokat és amelynek tanárainál hospitalnak s tanárainak felügyelete

.alatt tanttanak a tunárjeJöltek.
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I I . K o llé g ium i ta g o k .

I . é v fo ly am .

_1. _~eyer Bél~OOO 000 000 zene 1 - _t__-
2. Haluska Ferenc 000 o_oo__ ~ajzutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_1' - -

-II
3. Mácsay Károly __o 000 paedagógia I filozófia, torna -

.; ~ Pfalz György----=--=-IIII __ r_aJ_.z__ I II~=~~===O=~_

5. Prohászka Ferenc 00_ földrajz i történ~~r::;.agyar, 1916. január hó.

N é v

II
----s-z- a~kc_so_-,--po_rt -- __ ol

főtárgy I melléktárgy

Hadbavonult
és mikor?

~

. I_D_á_Vl_'d_S_a_'n_d_o_f._-_-__o_--__-o_o_llo__ z_e_n_e__ 1

k ém ia , á S V á n y - l-o -á-Ila-t-ta'~,--~Ö;ény-t-an-,- -------
2. Zalányi István -_o o-o tan I természettan,torna

I I . é v fo ly a m .

N é v

I l l . T anitóképzö-intézeti ta n á r v iz sg á ló b iz o t tsá g o k .

A) A b u d a p e s t i k ir . tu d o m á n y e g y e tem en :

" O r sz á g o s T anitóképzö-intézetí T a n á r v iz sg á ló Bizottság"

(kineveztetett 5 évi idötartarnra a valláso és közoktatási m. kir. miniszternek

1911. április 1. - 38840. sz. rendelete alapján).

Elnök: Dr. PAUER IMRE, min. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár.

Alelnök: üresedésben.
Jegyző: Dr. KOVÁCS JÁNOS, áll. polg. isk. tanrtöképzö-i ntézetí r. tanár.

V iz sg á ló b iz o t tsá g .

Dr. BALLAGI ALADÁR, tud. egyetemi ny. r. tanár, a történelemre.

Dr. BEKE MANÓ, egyetemi ny. r. tanár, a mennyiségtanra.

Dr. BEÖTHYZSOLT,min. tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a magyar

irodalomra.

Dr. BLEYER JAKAB, tud. egyet. ny. r. tanár, a német nyelvre és iro-

dalomra.

Dr. CZIllBUSZGÉZA, tud. egyetemi ny. r. tanár, a földrajzra.

Dr. ENTZ GÉZA. udv. tanácsos, tud. egyetemi nyug. t.már, az állattan ra ..
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Dr. báró EÖTvös LÓRÁND, v. b. t. t., tud. egyet. ny. r. tanár, a fizik ára.

Dr. FINÁCZY ERNŐ, udv, tanácsos, tud. egyetemi ny. r. tanár, a paeda-

gogiára.

Dr. FRÖHLICR IZIDOR, udv. tanácsos, tud. egyet. ny. r. tanár, a fizikára.

Dr. HEINRICH GUSZTÁV, min. tanácsos, nyug. tud. egyet. ny. r. tanár, a

német nyelvre és irodalomra.

Dr. ILOSVAY LAJOS, udv. tanácsos, va llás- és közokt. államtitkár, a.

kérniára.

Dr. KLEIN GYULA, müegyetemi ny. r. tanár, a növénytan ra.

Dr. KLUPATHY JENŐ, tud. egyetemi ny. r. tanár, a fizikára.

Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, tud. egyetemi ny. r. tanár, a földrajzra.

Dr. KRENNER JÓZSEF, udv. tanácsos. tud. egyetemi nyug. tanár, az ás-

ványtanra.

Dr. l\1ÁGÓCSY-DIETZ SÁl'wOR, tud. egyetemi ny. r. tanár, a növénytanra;

Dr. :MARCZALI HENRIK, tud. egyetemi ny. r. tanár, a történelemre.

Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, tud. egyetemi ny. r. tanár, a magyar irodalomra,

Dr. PAUER bIRE, min, tanácsos, tud, et-'Yetemi ny. r. tanár, a paeda-

gogiára és philosophiára.

Dr. PETZ GEDEON, tud. egyetemi ny. 1". tanár, anémet nyelv- és

irodalomra,

Dr, RADOS Gtrsz-rAv, müegyetemi ny. r. tanár, a mennyiségtan ra.

Dr. RIEUL FRIGYES, tud. egyetemi ny. 1'. tanár, a magyar irodalomra.

Dr. SIMON~"I ZSIGMOND, tud. egyet. ny, r. tanár, a magyar nyelvészetre,

Dr. SZINNYEl JÓZREF, tud. egyet. ny. r. tanár, a magyar nyelvészetre,

Dr. V,i.NGEL JENŐ. kir. tan., tud. egyetemi m. tanár, áll. polg. isk.

tanítóképző-intézeti és Apponyi-kollégiumi igazgató. az állattaura.

B)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA b u d a p e s t i kir, o r sz á g o s z en e a k a d ém iá n :

"O r sz . T anitóképzö-intézeti Zenetanárvizsgáló Bizottság"

(5 évi időtartamra kineveztetett a vallás- és közokatasí m, kir, miniszternek

57654/1914. sb. rendelete alapján.)

Elnök: ~'v.[THALOVICj[ÖDÖX, min. tanácsos, zeneakadémiai igazgató.

Alelnök: CHOVÁ..' KÁLJ.oIÁN.zeneakadémiai tanár.

V iz sg á ló b iz o t tsá g i ta g o k :

BLOCH JÓZSEF, zeneakadémiai tanár.

HERZFELD VIIcrOH, zeneakadémiai tanár.

KEMÉNY REZSŐ, zeneakadémiai tanár.

Dr. KODÁLY ZOLTÁN, zeneakadémiai tanár.

KUN LÁSZLÓ, zeneakadémiai tanár.

LAUB ISTVÁN, zeneakadémiai tanár.

MAMBRINYI GYULA, zeneakadémiai tanár (1912. ápr. 13. 45563. sz. r.},

MORAVCSIK GÉZA, zeneakadémia főtitkára, zeneakadémiai tanár.

SZABADOS BÉLA, zeneakadémiai tanár.

SZAUTNER ZSIGMOND, zeneakadémiai tanár.
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SZEXDY ÁRP.\D. zeneakadémiautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tanár.

SZTANKÓ BÉL.A.. áll. tanítóképző-intézeti tanár. a vizsgáló bizottság

jegyzője.
Dr. VÁKGEL JEXÖ, a tanítóképző-intézeti tanárjelöltek Apponyi-kollé-

giumának igazgatója .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

."O r& z .T a n ító k ép z ő - in té z e t i T ornatanárvizsgaló Bizottság"

Elnök: Dr. SZINNYEl J'ÓZSEF, egyetemi tanár.

ügyvivő alelnök: Dr. V ÁNGELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJEXŐ. k ir ta-nácsos. egyet. m. tanár, a
polg. isk. tanítóképző-int. igazgatója.

Alelnök: BERTA lLO:'i'A. az Erzsébet-nőiskola igazgatója.

Vlzsgaló b iz o t tsá g i ta g o k :

BÉLY MUI.\LY, Bpest székesfővárosi torna-szakfelügyelő: a testgyakor-

lás elméletére.
KMETYKÓ JÁNOS. polg. isk. tanítóképző-inézeti tanár, a vizsgálö-bizctt-

sag jegyzöje, a tornatanítás mödszer tanára.

POGÁNY IDUKA, Erzsébet-nőiskolai tanár. a torna tanítás módszertanára.

Dr. REHÁK ARTUR. a polg. isk. tanítóképző-intézet orvosa: az anatö-

miára és első segélyuyüjtásra.

UJ HELYI SÁKDOR. Bpest székesfövároai torna-szaktelügyelö : a testgyá-

.korlás történetére.

T anltóképzó-íntéset ta n á r i oklevelet n y e r te k :

1. GEYER BÉLA (zene).

2. GREGUSS PÁL (növénytan és torna).

3. HALUSKA FERENC (rajz).

4. MÁCSAY KÁROLY (paedagogia és torna) .

.5. PFALZ GYÖRGY (rajz).
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F ü g g e lé k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

A polgárt iskolai tanítóképző intézetbe való felvétel.

Az intézetbe pályázat útján vétetnek fel a hallgatók.

A hallgatók tanpénzt nem fizetnek. Lehetnek: teljes ingyene-

sek, féldíjasok, 180, illetőleg a háborús évben 230 kor. vagy ebéd-

segélyesek és segély nélküli bejárók.

A teljes ingyenesek az intézet internáJtusában' kapnak minden

díj nélkül élelmezést, lakást, fűtést és világítást.

A féldíjasok ugyanezen kedvezményt havi 18, illetőleg a

háborús évben 23 K-ért élvezik.

Az ösztöndíjasok egyenkint havi 18, illetőleg a háborús év-

ben 23 K segélyben, vagy ingyen ebéd-kedvezményben részesülnek.

A pályázatot évenkint [a vallas- bs közoktatásügyi miniszter

rend-eletével, rendszerint április vagy május hónapban teszi közzé

az igazgatóság a vallás- és közoktatásügyi miniszterium "Hiv.atalos

Közlöny"-ében és egyes tanügyi lapokban. A pályázati határidő

május 31. A később érkezett Vlagy fel nem szerelt folyamodványole

nem vehetők figyelembe.

A felvételt a nagymé1t. vallás és közoktatásügyi m. kir. mi-

niszter úrhoz intézett s az áH. polg. iskolai tanítóképzö igazgató-

ságához benyújtott foly.amodványban kell kérelmeeni. A kérvény-

ben, melyre 1 koronás bélyeg iltesztendő, világosan kiteendö, ,hogy

az illető melyik szakcsopontra (nyelv- és törtenettudományi vagy

mennyiség- és természettudományi) óhajtja magát felvétetui. Akik

a zenei tárgyakban v,agy tornában kellő jártasságot tudnak felmu-

tatni, azok az ezen szakokkal kapcsolatosan szervezett zenei, illető-

leg torna szakra is beiratkozhatnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz állami kedvezményben része-

süZők pedig a főszakokon kivül valamelyik mellékszakra (zenére

vagy tornára) heinátkozni s azt rendesen, egész éven át hallgatni

belőle colloquálni és végül vizsgázni is tartoznak.
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A folyamodványhoz, amelynek külső lapján a lakóhely pon-

tosan megj-elölendő (akár csak a felvételére, akár pedig ösztöndíjért

is Iolyamodjékaz illető), melléklendő bizonyitványok a következők:

1. Tiszti-orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető teljesen
egészséges.

2. A folyamodó előképzettségéről tanuskodó oklevél, vagy

iskolai bizonyítvány. Abban az esetben, haa folyamodó a folya-

modás határnapján tanítói oklevéllel még nem rendelkeznek, mellé-

kelheti az előző évről s a megfelelő osztály látogatásáról szóló iga-

zolványát vagy értesitőjét, a beiratáskor azonban tartozik az előírt

okiratokat bemutatni. Azon folyamodó, ki valamely alkalmazásban

van, tartozik .illetékes hatóságátol működési bizonyítványt is mel-
lékélni.

3. Hiteles községi bizonyítvány a szülők foglalkozásáról, va-

gyoni állapotáról, részletesen kimutatva azoknak minden forrá ból

eredő jövedelmet s a folyamodóknak esetleges magánvagyonát.

4. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a családtagok szá-

máról, ezek életkoráról es arról, hogy hány gyermek van a családfő

közvetlen gondozása alatt s hány van távol a szülői háztól.

A felvételról az illetőket - la vallás- és közoktatásügyi m.

kir, minisztertől leérkezett rendelkezés után - az igazgatóság ér-

tesíti.

A felvétel csak akkor válik végérvényessé, ha a folyamodónak

tanítói pályára való alkalma ágát az intézeti orvos is megáblapítja.

A miniszter által felvett hablgatók beiratkozésa szeptember hó

elején történik, még pedig:

A felvett (azaz már az előbbi években is volt) hallgatók,

erről szóló hivatalos értesítésük bemutatásával, a kitűzött s velük

előre tudatott időben személyesen jelentkeznek az igazgatónál beirat-

kozás végett s beszolgáltatják pontosan kitöltött jelentkező-lapjukat.

Az újonnan felvett hallgatók a beiratko-zás alkalmával meg-

kapják leckekönyvüket es az intézet szervezeti és rendtartási sza-

bályzatának egy példányát.

Az első évfolyamra azok vétetnek fel, akiknek elemi iskolai

tanatói öklevelük vagy középiskolai érettségi bizonyítványuk van.

Az utóbbiak azonban még az elemi iskolai tanító-képző intézet pae-

dagógia] tantárgyainak tananyagából külön felvételi vizsgálatot is

tartoznak tenni.

A folytatólagos évfolyamokra azok vétetnek fel, kik az előző

évfolyamct sikerrel elvégezték, illetőleg aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. évfolyamra való Iel-
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vételnél még az 1. képesítő-vizsgálat sikeres letevése is megkíván-
tatik.

A folytatólagqsan magasabb évfolyamba lépő haLlgatók a be-
iratkozás alkalmával tartoznak leekekönyvüket bemutatni.

Aki a beiratkozásra kitűzött időn túl jelentkezik, elfogadható
okok alapján két hétig az igazgató, azontúl, de legkésőbb október
hó közepéig, csak a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyé-

vel vehető fel.
Évközben az intézetbe hallgatóul belépni nem lehet,

II.

Magánuton való végzés a polgári iskolai tanitóképzö-intézetben,

A polg. isk. tanítók képesítő-vizsgálatáról s az ezt megelőző

évfolyam-vizsgálatokról la nagym. vallas. és közokt. m. kir. minisz-
terium álltall902. évi 539. eln. sz. alatt kiadott s la képesítő vizs-

gálatra készült jelöltekre nézve érvényben levő "Szabályzat" ren-
delkezik. (Kapható laz egyetemi nyomdában. 1., Vár, ára 50 fillér).

A magánúton való végzést a polg. isk. tanitóképesitő vizsga-
lati szabályzat 14-18. §-a a következöképpen írja elő:

14. §. Felső nép- és polgári iskolai tanitóképesitö vizsgálatra

boosáthatók:

1. A polgári iskolai képzőintézetek azon hadlgatói, akik a II.
évfolyamot sikerrel végezték: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. képesítő vizsgálatra ; a II. képe-

sitő vizsgálatra pedig azok, akik a képzőintézetek Ill. évfolyamát
sikerrel végezték s az 1. vizsgálatot sikerrel letették.

2. Kivételképen vizsgálatra bocsátható még rnindazon okle-
veles elemi népiskolai tanító, ki képesítés után Iegalább egy éven
át valamely nyilvános iskolában mint tanító működött s ez egy évi
tanítói gyakorlat után a polgári iskolai tanítóképző-intézetben az
1. és II. évfolyam tananyagából az osztályvizsgálatot magánúton

sikerrel letette: az I. vizsgálatra; s ha la Ill. évfolyamról is letette
a magán osztályvizsgálatot s az 1. képesítő vizsgálatot sikerrel ki-
állotta: a II. vizegálatra.

15. §. Az énekből és testgyakorlásból csak oly egyén bocsát-
ható vizsgálatra. akinek a fentebb emlitett két tudománycsoport
valamelyikéből már van képesítő oklevele, semelLett igazolja, hogy
a testgyakorlatban, illetőleg az énekben szakszerű kiképzést Ilyer.

A nyelv,»,!,esteri vizsgálatra jelentkezesnél legalább is elemi.
tanítói oklevél bemutatása követeltetik.
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16. §~Vizsgálatra való bocsátásért a szünidei két hónap ki-
"ételével bármiker jelentkezhetni.

A folyamoclványok a polgári iskolai képző-intézetek igazgatói-
nál, mint a vizsgáló bizottság alelnökeinél nyújtandók be.

17. §. A folyamodványokhoz melléklendó :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) életrajz, melyben a jelölt eddigiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAösszes tanulmányai, szol-
galata s foglalkozása egészen a folyamodvány benyújtásának ide-
jéig időrendben, röviden és hitelesen elő vannak adva; megemlí-
tendő benne a jelölt nyelvismerete is;

b) a jelölt keresztlevele vagy születési bizonyítványa;
c) a jelölt elemi népiskolai tanítói oklevele; esetleges szolgá-

lati bizonyítványa;ONMLKJIHGFEDCBA

d ) működési bizonyítvány, hogy a jelölt legalább 1évig taní-
tott valamely nyidvános eleini népiskolánál ;

e) közszolgálatban álló egyéneknél közvetlen előljárójuk által
kiállított minősítvényi táblázat, másoknál illetékes hatóságuk által

kiállított erkölcsi bizonyítvány;
f) orvosi bizonyítvány arról, hogy a jelölt testi épség szem-

pontjaból kifogás alá nem esik.

18. §. A polgári iskolai tanítóképző-intézet kötelékében álló
jelöltek jelentkezésénél a jelentkezésnek megszabott alaki kellékeit

az intézet igazgatója egyszerűsítheti.

Azokon kivül, miket a szabályzat 14. és 17. §-aiban a magán-
vizsgálatokra nézve elmond, még a következők veendők figyelembe:

1. Rogy valaki magánúton végezhessen, ahhoz nem kiván-

tatik meg, hogy az illető beiratkozzék a polgári iskolai tanítóképző
hallgatói közé, hanem csak a vallás- és közcktatásügyi miniszter-

hez címzett folyamodványát kell az intézet igazgatóságához benyúj-
tani a magánvizsgálati engedély megadásáért. A folyamodvány,
melyhez a szabályzat 18. §-ábari felsorolt okirat ok csatolandók,

a polg. isk. tanítóképző igazgatáságához adandó be.

2. Ra a folyamodó a rnost emlitett kérvénye alapján a vizs-
gálati engedélyt már megkapta, akkor kérelmezheti a vizsgálat
napjának kitűzését, megjegyezvén, hogy magán osztályvizsgálatok

az iskolai évben csakis szeptember, január és május hónapban tar-
tatnak. A magánvizsgálatok ideje napi és tanügyi lapokban minden
alkalommal közzététetik.

3. Az egyes osztályvizsgálatok és az 1. ésfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . képesítö vizs-

gálat között egy évnyi időköznek kell lenni.
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4. A vizsgálati díj, mely a vizsgálatra való megjelenés nap-

ján a vizsgálat megkezdése előtt fizetendő le, osztályonkiut és szak-

csoportonkint 40~40 kor. A képesitő vizsgálat díja 50-50 kor.

5. Magán osztályvizsgálatot csak egy egész szakcsoportnak

(1. a szabályzat II. fejezetet) minden tárgyából lehet tenni, külön

egyes körökből vagy épen egyes tárgyakból magán osztályvizsgá-

latot tenni nem .lehet; hasonlóan niinden tárgyból kötelező a vizs-

gálat (így: a földrajzi gyakorlatokból, gyakorlati tanításból, nérriet

nyelvi társalgásból, rajzból stb. is). Irásbeli vizsgálat tee'udő:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'á,

magyar és német nyelvböls irodalomból, a mennyiségtani tárgyak-

ból, tanítási tervezetből.A praktikumokból gyakorlati vizsgálat

teendő. Vagyis a magán osztályvizsgálatnál az' érvényben lévő

-tanterv összes tárgyai kötelezők, hasonló minőségben és mérték-

ben, mint az az intézet rendes hallgatóitól megköveteltetik.

6. A polg. isk. tanítóképző rninden szakcsoportját felölelő rész-

letes tanterv a fentemlített egyetemi nyomdában kapható. A terv

ára 68 fillér.

7. Megjegyzendő, hogy magánvizsgálati engedélyért csak azok

folyamodhatnak, akik megelőzőleg már valamely nyilvános iskolá-

nál egy évig mint tanítók működtek. Az érettségi bizonyítvánnyal

folyamodók ezenkívül az elemi tképzőben előadott összes paedagó-

giai tárgyakból felvételi vizsgálatot tartoznak tenni (1. a külön-
bözeti felvételi vizsgálatot, Ill.)

8. Azok, akik középiskolai érettségi bizonyítvány alapján

kérik felvételüket a Paedagógiumba,az előir tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülönbözeti felvételi

vizsgálatot tartoznak letenni.

9. Kivételképen azok is tehetnek polgári iskolai tanítói képe-

sítő-vizsgálatot, akik az egyetemen hallgattak, esetleg középiskolai

(alap-, szak-) vizsgálatot tettek; ezek tanulmánvainak elbírálását,
/ v

illetőleg beszámítási módját.jvizsgálatra bocsáttatasuk feltételeit a

szabályzat értelmében azonban esetről-esetre, mindenkor a vallas-

és közoktatásügyi miniszter dönti el.

Ill.

A különbözett felvételi vizsgálat tárgyai.

Azok részére, akik középiskolai érettségi bizonyítvány alapján

kérik felvételöket a Paedagógiurnba, az előirt különbözeti felvételi

vizsgálat tárgyai a következők:
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I. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlélektanból a neveléstami vonatkozások (a tanterv szerint:

a lelki élet ismeretének fontossága ,a nevelés szempontjából, külö-

nös tekintettel a gyermekkorra; a gyermeki lélek fejlődési kersza-

kainak összefoglaló áttekintése; a nevelés feladatai: a testi, értelmi

és erkölcsi nevelés; családi és iskolai nevelés; kapcsolat a népiskola

és a nevelés egyéb tényezői között: a népiskola feladata; nemzeti

szellem a nevelésben.).

II. a népiskolai nevelés- és oktatástan (a népiskolai tanterv és

utasítások) ;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l l . a magyar népoktatásügy seerueeeie:

lY . a nevelés történele.

. A vizegálatra való előkészülés céljából valamennyi tárgy~

bármelyik, népiskolai tanítóképző-intézet részére engedélyezett és

jelenleghasználatos tankönyv használható.
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