
A MAGY. TUD. AKADÉMIA HADTÖRTÉNELMI 
BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Hadtörténelmi Bizottság 1915. évi munkássága. 
világháború eseményei sok tekintetben a bizottság működését 

is megbénították. A bizottság nagyérdemű elnöke, Hónai Horváth Jenő 
t . t., altábornagy, a harcztéren szerzett betegsége következtében már-
czius 2-án elhunyt. Helyébe báró Forster Gyula t. t. választatott meg. 
Rónai Horváth Jenő elhunyt elnök felett emlékbeszédet dr. Szendrei János 
előadó tartott az Akadémia decz. 13-iki összes ülésében. 

A bizottság ez évben folyó ügyeinek elintézése végett öt ülést 
tartott. 

A Honvédelmi Miniszter az 1915. évben is 7000 koronával támo-
gatta a bizottságot és 1270 koronával előfizetett a bizottság kiadványára, 
a Hadtörténelmi Közlemények-re. 

Ezen folyóirat XVI. évfolyamában jelent meg, 87 ívnyi terjede-
lemben, 16 nagyobb tanulmányt és értekezést és 24 kisebb czikket közölt, 
számoj illustratióval és műmelléklettel. 

Itt jelent meg, a harcztéren hősi halált halt Thurzó Kálmán tollából 
Eogarasi Nádasdy Ferencz gróf tábornagy, pályadíjat nyert élet- és 
jellemrajza is. 

Újhelyi Péter százados a bizottság segédtagjául választatott meg. 
Folyó ügyei intézése czéljából a-bizottság, melynek katonai tagjai a 

háború miatt a közreműködésben nagyrészt akadályozva voltak. 1916-ban 
január hó 3-án és május hó 5-én tartott ülést. 

A bizottság költségvetésének tárgyalása közben Pilch Jenő alezre-
des, a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője, jelentette, hogy a 
nyomda eddigi 10%-os áremelését újabban 30 %-al ismét emelte. 

Dr. Szendrei János előadó ennek folytán javasolta, hogy a bizottság 
anyagi támogatásért forduljon a M. kir. honvédelmi miniszter úrhoz, 
a mi megtörténvén, ő Excellentiája a bizottság javadalmazását évi 
2000 kor.-val felemelte. 



A bizottság áltíil á jelenlegi világháború emlékeinek gyűjtése iránt 
megindított mozgalom szép eredménnyel jár, a mennyiben újabban 
ismét 260 tárgyat szállítottunk be a Magy. Nemzeti Miizeumba. 

A Magy. Tud. Akadémia májusi nagygyűlésében a Hadtörténelmi 
Bizottság tagjait újból megválasztotta a következő három évre. E sze-
rint a bizottság tagjai jelenleg : Rendes tagok: Angyal Dávid, Aldássy 
Antal, Ballagi Aladár, Békefi Rémig, Csánki. Dezső, Fejérpataky László, 
Károlyi Árpád, Komáromy András, Márki Sándor, Tagányi Károly, 
Takáts Sándor, Thallóczy Lajos. Segédtagjai : Breit József vezérőrnagy, 
Gabányi János honv. őrnagy, Gyalokay Jenő tüzérszázados, Pilch Jenő 
honv. alezredes, Vágó Ignácz ezredes, Újhelyi Péter honv. százados. 
A bizottság elnöke báró Forster Gyula. Előadója dr. Szendrei János. 
A Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője Pilch Jenő alezredes. 

A bizottság programmjához tartozván a hadtörténelmi múzeum 
megvalósítása is, a most folyó világháború alkalmából elérkezett-
nek látja az időt, hogy e kérdéssel foglalkozzék, miért is felhívta a bizott-
ság előadóját, hogy az ügy miben állásáról a bizottság legközelebbi 
ülésében tegyen jelentést. 


