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Ad:Utószó : Javaslat IV. Tények, gondolatok: Csendörtisztképzés. 
A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia története. Budapest 1930. 

, 

r. Függelék 889. oldal 
A m. kir. Ludovika Akadémián felavatott tisztek /hadapródok/ 
jegyzéke. 
1. A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia régi rendszerü 

tisztképző tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke: 
1877/73 tanévtől: 

Nemleges 
1877/78 tanévben kineveztettek: 
az erdélyi csendőrségnél: Hadapróddá : 

Tamási Lajos csendőr Boér Domokos csendőr . 

1878/79 tanévben kinoveztettek: 
az erdélyi csendőrségnél: Hadapróddá 

Geresál Ferenc őrmester Balló Rezsó őrsvezető 
1879/1980 tanévben: 
az erdélyi csendőrségnél: Hadapróddá 

Göttmann Bódog őrmester Veszter Vilmos őrmester 
az 1680/81 tanévben: Hadapróddá 
az erdélyi csendőrségnél: 

Hamburger Lajos c. őrmester Gergely Ferenc őrsvezető 
a Magyar Királyi Csendőrségnél : Hadapróddá: 
1881 junius 16-tól számitandó ranggal 

Saymann József 1. sz. csendórparancsnokságbeli ormseter 
Kocz Károly 1. sz. csendőrparancsnoksá9beli őrmester 
Klemm Jusztin Csongrád vm.,dorozsmai jarásbeli csendbiztos 
Szőcs f.~ihály 1. sz. csendorparancsnokságbeli őrmester 

1881 december l-től számitandó ranggal 
Missuray János biharmegyei járási csendbiztos. 

az 1881/82. tanévben kineveztettek hadapróddá 
a Magya~ Királyi Csendőrségnél 
188$~ junius l-től számítandó ranggal 

Schwarzleitner Hugó csendőrőrmester Tyll László biharmegyei csend

Szabó József p.ü.igazgatósági 
irodasegédtiszt 

Szentmihályi Lajos Zemplén vm-i 
csendbiztos 

Cserniczky Ede Ung vm-i 
csendbiztos 

Kovássy Kálmán Máramaros 
vm-i csendbiztos 

biztos 
Marssó Lőrinc hevesmegyei csendbiztc 

Polyánszky Dénes Máramaros megyei 
csendbiztos 

Lénárd Pál Pest.p.s.kiskunmegyei 
csendbiztos 

Heim Arnold Torontál vm-i 
csendbiztos 

1882. nov. l-től 
Reschner Dániel csó.órm. 
Kálló Antal békésmegyei 

csendbiztos. 

Dzurányi Béla Sáros vm-i csendbiztc 
számitandó ranggal: H~dap,ró~dá• 

Marssó György verebelyi Nograd vm-i 
csendbiztos. 

1882/83 tanévben kineveztettek hadapróddá 
a M. Kir. Csendőrségnél eeQR49~ hadapróddá: 

Balkay Árpád csó.őrm. Demény Béla cső.5rm. 
csendőr hadapróddá 1883.V.l-vel számitandó ranggal: 

Sárpy György Hont vm-i t.csb. Lehoczky Gyula Árva vm-i csb. 
Dobos Gyula Zolyom vm-i csb. Papp Gyula Máji Nógrád vm-i t.csb. 
Szalay Béla Bars vm.i ró.biztos Vályi Kálmán Gömör és Kishont vm-i 
Baksay Sándor Zala vm-i csb. cs.b. 



2. A rn. kir. honvéd Ludovika Akadémia szabadságolt állornányu 
tisztképző tanfolyamát végzett hallgatók névjegyzéke 

az 1884/85. tanévben 1884.IX.l-iki ranggal 
a m. kir. Csendőrségnél: Csendorhadapróddá: 

Omeisz Gábor cső.őrsvezető c.őrm. · Bánffy Károly br. cső.ő~v. c.orm. 
Kisfaludy József csö.órm, . Thurinszky József cso.órsv. c.órm 
Palágyi Kálmán c.őrm. · .. "~:,..~_,--: · Emerich Góttfried cső. 

az 1884/85 tanévben 1885.IX.l-i ranggal 
a m. kir. Csendors.égnél : Csendőrhadapróddá: 

Török Sándor cső. orsv. , e. órm. ~onghy István c ·• orsv,. 
Tyrman József cső.őrm. Bányai Albert cső., c. őrmester 
Pilisy Jenő cső .orsv. c.őrm„ Vécsey Béla b~t csendőr „ ;, · 

az 1885/86 tanévben 1886.IX.l-i ranggel „ 
a m. kir. Csendőrségnél : Csendorhadapródd1á · ' . . 

K , P'l N N z 1 B'l „ „ anyaro a cso. orsv. o nay e a cso .orm.. . .. . : .:,· 
Soós János csó.órm. ·Loránth Dénes csé5.orm~ :· ·: · ,: 
Szathmáry József csó.órsv., c.őrm. . .. . ,· '... ·~ :.: 

r ,;.„ ' ., . ' .... .;: . 

az 1886/87 tanévben 1887.IX.l-i számitandó''renggel: 
a m. kir . Csendőrségnél Csendör)íhadapróddá: ~ 

Szányi Árpád órsv. c. örm . Móricz György örsv. , c.irőrnl'. 
Rómay Béla csó.,c.örm. Lukáits Zsigmond őrsv., c.örm. 
Molnos Kálmán örsv. Kiss ~ászló cső. c,őrsv.~ . 
Szászvárosy István cső.örm. Blaskó Gyula őrsv., c.őrm. 
Boronkay Ákos orsv. c . őrm . Edvy István cső.· c.órsv~· ,; , · , • ,. 

az 1887/88 tanévben 1888.IX.l-i számítandó r~n~gal: 
a o . kir .Csendőségnél : Csendőrlj.adapróddá · ' ~·· 

Ferenc:>:y József cs5.5rm. Spalla Aurél c·ső .• őrm"" .. :„ . . 
Sándor László cső.őrrn. B·odó Sándor c"S'ó.'órm• :-:-:, . „. · 

az 188~8/89 tanévben 1~889.IX.l-vel számit.ana:ó<~eitiggel 
a m. kir. Csendőrségnél Csendorhadapróddá:. . . . 

Pauer Béle cs5.órm. · Buday Gyula csó„őrm,... „ ~ · . . · .·:. : · 
Neumayer Szilárd csó.órm. Gulovies Miklós cso.orsv. . 
Cár István cső. orm . Csáky Zsigmond gróf. cs(h őrsvJ~ .~ ; 

3. A m. kir. honvéd Ludovika··Akadémia egyévi 0nkérttésJ.. tanfolyamá , , ' 
veg~ett hallgatok : Nemleges . . . . . : . 

. .::;·'-; ·;· ~ ::':.,~~ · :!:'.,; '~ ~.„~ ~;. ~· 

4. A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia tartalékos tisztképz~ . 
tanfolyamát végzett -0.alJ:gatók: · ·.;· .. ---. ~;;. ~ 
az 1889/90 tanévben 1890.V.l-vel számitan~ó ranggal: 
a m. kir. Csendőrségnél Csendőrhadapróddá.:-.~; ·:· . ··, -

Pápay Dezső őrsv. Körtvélyesy Árpád orsv. .. . 
Pál Lajos e. örsv. Imreh Ferenc ·e. őrs. <" • •. ,:~ --~:." ··~ ;-: 
Czeglédy ~erenc Örsv. . Deák Gergely orsv. . 
Kiss .l!'erenc III. c. órm. · Hor.váth József orsv.·- ···-:: :'!~.· ·· 
Burján Endre e. orm. Jakab Sándor őrsv. 
Dienes Aurél c.őrm. Jác.z Zenó őrsv. 

1890.XI.l-tol számitandó ranggal: 
Dezső Gyula e. őrsvezető. · · r- .• 

5 . A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia növendékei 
1886/87 tanévben az 1900/1901 tanévig.bezárólag: 

Nemleges 
6./ A m. kir . honvéd Ludovika Akadémia akadémikusai : 

az 1900/1901 tanévtől az 1919/1920 tanévig bezárólag: 
Nemleges 



7. A m. kir. honvéd Ludovika Akadémia hallgatói 1920-tól 1930-ig 
/ "ABC 11 névsorban, feQ"Vernem megjelölés nélkül. Saját megjegyzés : 

Az alábbiak később a m. kir. Gsendőrséghe~ nyertek áthelyezést : 
Antalffy Pál Bartsch /Bartos/Ödön Cseresnyés Géza /?/ 
Fekete Pál szen._9-~ft.· ,~F.eöraeos Gyul~„ Karabélyos Imre 
Kiss Ákos Jaka:oós"István ~ Benedek Géza 
Bánhegyi Béla Mart.on Gyula ; Pápay Ferenc ., 
Kultsár Lajos Karathnai ···Könczey GyuH1 Kricsfalussy Jenő 

Vas-Wib~inger Alfréd 
./· 

8. A Nagyvárad-i és Pécs-i honvéd ha'1.apródiskolák n@venQ.ék~i~ akiket 
l 9lf.-ban a Ludovika Akadémian avattak fel zászl ósokk!á:: · Néinleges 

/Saját megjegyzésem ·alapjánl/ 
Péterffy Jenő 
Ár bócz János 
Radics JózsefRrr„...-i >' 
Majsch/Kubai/ Oszkár 

/Kökéndy ?/ 
.-- . 

..... 

Kiss Al~dár · Csepi Béla 
Mildschütz /ABAY/Kálmán Asbóth Zol'.tárt 
Zékány Zoltán Haug/Hartay/Rezső /?/ 
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