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Éder Miklós I. évfolyamos reáliskolai 
nevelőintézeti növendék, 1930

Miklós Éder, first-year boarding school cadet, 1930

Reáliskolai nevelőintézeti növendék
téli kimenő öltözetben, 1924

Boarding school student in winter
walking-out uniform, 1924

Főreáliskolai növendék, 1938–1944

Boarding school student, 1938–1944

Reáliskolai nevelőintézeti növendék 
„gyakorló sportöltözete” a rejtés 
időszakából, valójában módosított 
cserkész-egyenruha, 1932–1938

Boarding school student’s sports gear from the 
army’s concealed period, in fact a modified Boy 
Scout uniform, 1932–1938

A m. kir. „Hunyadi Mátyás” reáliskola nevelőintézet II. évfolyamos
növendékei. Kőszeg, 1932

Second-year cadets of the Royal Hungarian “Mátyás Hunyadi” Boarding School.
Kőszeg, 1932

A m. kir. „Zrínyi Miklós” reáliskolai nevelőintézet VI. évfolyamos 
növendékei tisztjeikkel. Pécs, 1937. június

Sixth-year students of the Royal Hungarian “Miklós Zrínyi” Boarding School with their officers.
Pécs, June 1937

Évfolyamtalálkozó a m. kir. „Zrínyi Miklós” honvéd gyalogsági 
hadapródiskolán. Pécs, 1943. október 31.

Class reunion at the Royal Hungarian “Miklós Zrínyi” Infantry Cadet School.
Pécs, 31 October 1943

A m. kir. „Bocskai István” reáliskolai nevelőintézet tanterme.
Budapest, Hűvösvölgyi út, 1922–1931

Classroom of the Royal Hungarian “István Bocskai” Boarding School.
Budapest, 1922–1931

Ludovika Akadémia II. főcsoport, Budapest, Hűvösvölgyi út, 1931–1939

II Division of the Ludovika Academy, Budapest, 1931–1939

M. kir. „Hunyadi Mátyás” reáliskolai nevelőintézet főépületének homlokzata.
Kőszeg, 1930-as évek eleje

Facade of the Royal Hungarian “Mátyás Hunyadi” Boarding School’s main building.
Kőszeg, early 1930s

A m. kir. „Bocskai István” reáliskolai nevelőintézet növendék díszszakasza menetben
a kormányzó 60. születésnapja alkalmából a Vérmezőn megrendezendő díszszemlére.
Budapest, 1928. június 18.

The Royal Hungarian “István Bocskai” Boarding School’s parade squad marching to a parade in Vérmező 
(District I, Budapest) commemorating the Regent’s 60th birthday.
Budapest, 18 June 1928

A m. kir. „Zrínyi Miklós” reáliskolai nevelőintézet növendékei olaszországi látogatáson.
Nápoly, 1936

Students of the Royal Hungarian “Miklós Zrínyi” Boarding School at a visit to Italy.
Naples, 1936

A trianoni diktátumok a katonai-szakmai (tiszti és altiszti) képzésben is tilalmakat állítottak fel. Az 1920-as évek elejétől a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium kebelében, de katonai jelleggel középszinten négy reáliskola működött: Budapesten a Bocskai István, 
Pécsett a Zrínyi Miklós főreál, Kőszegen a Hunyadi Mátyás, Sopronban pedig a II. Rákóczi Ferenc alreáliskola. A korlátozások 
enyhülésével a ’30-as évek közepétől az iskolák visszakapták katonai minősítésüket, majd 1938 őszétől hivatalosan is „magyar királyi 
katonai nevelőintézetté” alakultak. 
A háborús években három lépcsőssé szervezték át az intézményeket. Kőszegen működött az alreál-, Pécsett a főreál-, Sopronban pedig 
a gyalogsági hadapródiskola. 1942-ben a pécsi intézményt is hadapródiskolává alakították át. A területgyarapodással újabb 
hadapródiskolákat alapítottak: Marosvásárhelyen (Csaba királyfi gyorsfegyvernemi), Nagyváradon (Gábor Áron tüzér) és Budapesten 
a Hűvösvölgyben (Görgey Artúr műszaki, és ugyanott repülő hadapródiskola).

The Treaty of Trianon set out prohibitions in the field of the professional military education of officers and NCOs. From the beginning 
of the 1920s, four boarding schools with a military character functioned under the control of the Ministry of Religious Affairs and 
Public Education. These were the following: “István Bocskai” Boarding School in Budapest, “Miklós Zrínyi” Boarding School in 
Pécs, “Mátyás Hunyadi” Boarding School in Kőszeg and “Ferenc Rákóczi II” Boarding School in Sopron. As restrictions eased, these 
schools regained their military qualifications and from the autumn of 1938, they officially were termed Royal Hungarian Military 
Boarding Schools.
During the Second World War, these schools were reorganized to fit in a three-level structure. The school in Kőszeg provided 
elementary, the one in Pécs secondary education, while the one in Sopron became an infantry cadet school. In 1942, the faculty in 
Pécs also became a cadet school. As the territory of the country expanded, further cadet schools were established in Marosvásárhely 
(“Prince Csaba” Rapid Deployment Troops’ Cadet School), in Nagyvárad (“Áron Gábor” Artillery Cadet School) and in Budapest 
(“Artúr Görgey” Engineers’ Cadet School and an Air Force Cadet School).


