FARKAS GYÖNGYI

SZÉLJEGYZET E G Y ÉLETTÖRTÉNETHEZ
Egy éppen érettségiző fiatalember gyöngybetüs írása, amelyben felvételét kéri a m.
kir. honvéd Ludovika Akadémiára. Kérését alátámasztva arra hivatkozik: már gyerekko
ra óta foglalkoztatja a gondolat, hogy katona legyen, olvasott is ilyen témájú könyveket,
valamint a középiskolában lövészoktató volt. Az előírt bizonyítványokat és iratokat csa
tolta, és orvosilag is alkalmas a pályára. Az 1931. június 16.-ra kitűzött felvételire azon
ban betegségre hivatkozva nem megy el. A kérelmező Kosáry Domokos volt.
Egy gazdag életpálya eddig kevésbé ismert részlete ez a „széljegyzet" - és egy elmúlt
koré, amelyben egy Kosáry Domokos formátumú embernek a honvéd tisztképző intéz
mény és a katonatiszti pálya még alternatívát jelentett.
*

Nagyméltóságú Honvédelmi Miniszter Úr!
Kérem a Ludovika Akadémia 1. évfolyamába teljesen díjmentes államköltséges helyre való fel
vételemet.
Nevem: Kosáry Domokos
Lakcímem: Budapest VIII. József u. 4. IV. 21.
Érettségi vizsgám időpontja: írásbeli: május 16., 18., 19., szóbeli: június 8.-11.-ig
Alkalmasságomnak megfelelő bármely fegyvernemhez törekszem.
Családi viszonyaim: Édesapám, dr. Kosáry János, 49 éves állami tanítónőképző intézeti tanár
lakik Budapest, VIII. József u. 4. Édesanyám, született Réz Eleonóra, író. Édesapám fizetéséből és
édesanyám írói jövedelméből élünk. Van egy testvérhúgom, Judit, aki a Sophiareum leánygimná
zium IV. o. tanulója. Szüleimnek van azonkívül egy örökbefogadott nevelt leányuk is, Julia, ki
óvónőképzőt végzett s most a Vöröskereszt-egylet föápolói tanfolyamának III. éves növendéke.
Felvételi okmány gyanánt mellékelem
Saját és atyám optálási bizonyítványát (a cseh és a magyar állampolgárság közül a magyar vá
lasztásáról szóló irat - közreadói megj.)
Érettségi bizonyítványom csatolásáig a középiskola VIII. osztályának évvégi bizonyítványát.
Születési anyakönyvi kivonatomat.
A testi alkalmasságomra vonatkozó orvosi véleményt.
Az államköltséges helyre való igényjogosultsági bizonylatokat.
Szüleim vagyoni viszonyait igazoló hatósági bizonyítványt.
Szüleim azon nyilatkozatát, miszerint az akadémiából való elbocsátásomat az akadémia sza
bályszerű elvégzése, illetve tisztté való kinevezésem előtt önként nem fogják kérni, ellenkező
esetben pedig az állam költségén történt addigi ellátási költségeket visszatérítik
Szüleim beleegyező nyilatkozatát arra nézve, hogy a Ludovika Akadémiába beléphetek, továb
bá miszerint az 1931/32 tanévre szóló pályázati hirdetménynek és a „Tájékoztató" füzetnek
határozványait teljes tartalmukban ismerik, és azon esetben, ha a Ludovika Akadémiába felvétet
nék, az ezekben foglalt összes kötelezettségeknek megfelelnek.

Bátorkodom még félemlíteni rajzkészségemet, valamint azt, hogy mivel kisgyerekkorom óta
foglalkozom azzal a gondolattal, hogy katona legyek, ilyenirányú munkákat is olvastam. A közép
iskolai előképzés alatt lövészoktató voltam.
Végül kijelentem, hogy a pályázati hirdetmény és a „Tájékoztató" füzetnek határozványait tel
jes tartalmukban ismerem, és felvételem esetén azoknak mindenben alávetem magam.
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