
nemes Gregurich Ámon alezredes 

(1867. május 26. Hietzing – 1915. június 28. Munkács) 

Császári és királyi alreáliskola után, elvégezte cs. és kir. 

lovassági hadapródiskolát is. 

A nyíregyházi Hadik huszárezredben teljesített szolgálatot. 

1895 -1897 között a bécsújhelyi cs. és kir. katonai vívó- és 

tornatanár tanfolyam diákja volt. 

1895-ben a MAC vívóversenyén a mesterek tőrversenyén 2. 

helyezést, a kardversenyen 1. helyezést ért el. 

1896-os Milleneumi versenyen a mesterek kardcsoportjában, 

(Morva-fehértemplom) a 3. helyet érte el. 

Az 1900. évi párizsi nyári olimpián az egyéni kard számban, 4. 

helyen végzett. Tőrvívásban is indult, de ott nem került a döntőbe. 

1905. június 30-ig a bécsi katonai lovaglótanári intézet tanára volt, majd 

Eisenbachban a cs. és kir. 4. huszárezrednél századparancsnok, később Brassóban 

osztályparancsnok. 

A cs. és kir. 8. huszárezrednél szolgált Kardowicében (ma Cseh köztársaság), 

beosztott tisztként. 

1912. november 01-től lett őrnagy. 

Hősi halált halt a keleti fronton. 

 

 

1867 – 1915 

Gregurich Ámon és Szarvassy György 

neemmeess GGregurich Ámon alleezzrreedes
(1867. mmáájjuuss 226. Hietzing – 1915. júniuss 2288. MMunkács)

Császáriri é és s kikirárálylyii alreáliskola után, elvégezte cs. és kikir.r.

lovassági hhadadapapróródidiskolát is.

A nyíregegyhyházázi i HaHadidikk huhuszszárezredben teljesített szolgálatot.

189595 --181897 között a a bébécscsújújhelyi cs. és kir. katonai vívívóvó- ésés 

totornrnatatanár tanfolyam diáiákjkja a vovoltlt..

1895-ben a MAC vívóversenenyéyén n a a mesterek t tőrőrveversrsenenyén 2. 

helyezést, a kardversenyen 1. helelyeyezézéstst é ért ell..

1896-os Milleneumi versenyen a m mesestetererek k kakardcsoportjában,

(Morva-fehértemplom) a 3. helyeyet érértete e el.l.

Az 1900. évi párizsi nyári olimpmpiáián n azaz egyéni kakardrd s százámban, 4. 

hehelyen végzett. Tőrvívásbaban n isis inindudult, de ott nem k kererülült t a a dödöntőbe.

19190505.. jújúnius 30-ig a a b bécécsisi katonai lovaglótanári i intntézézetet tanára voltlt, mamajd 

Eisenbnbacachbhban a cs.s. é és s kikir.r. 4. huszárezrednél századparancncsnsnokok, , későbbbb B Brarassssóban 

osztálypypararanancscsnonok.k.

A cs. és kikir.r. 888.. huhuszárezrednél szolgált Kardowicében (ma C C Cseseseh h kököztársaság), 

beosztotott t titiszsztktkénént.t.

19191212.. nonovember 01-tőtől l leletttttt ő őrnagy.

HőHősisi halált halt a keleti frorontntonon..
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