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I. Bevezetés 

 

A dolgozat és a hozzákapcsolódó kutatás célja a katonatiszti élet társadalmi és anyagi 

hátterének minél teljesebb feltárása és bemutatása. Ez elsősorban a tiszti családok 

vizsgálatát jelenti, életmódjukkal, életkörülményeikkel és mentalitásukkal foglalkozom. 

Mit is jelentenek ezek a fogalmak? És hogyan segítik egy társadalmi csoport 

megismerését? Losonczi Ágnes a következőképpen írja le az életmód fogalmát: Az 

életmód az, „ahogyan az emberek életüket szervezik, tervezik, élik és gondolják. Olyan 

alapvető tényekből indultunk ki, hogy milyenek az adott tárgyi-társadalmi feltételek, hogy 

ezek között a feltételek között mit jelent a mindennapi létfenntartás gondja; milyen a 

viszonyuk az életük nagy részét betöltő, a társadalmat fenntartó munkához; hogy az egész 

élet legfontosabb céljairól, tartalmáról mit gondolnak és mit tartanak fontosnak.”
1
 

Az életmód olyan tevékenységi-magatartási rendszer, amelyet az emberek szerveznek – 

több-kevesebb tudatossággal – életük fenntartására, különböző szintű, térben és időben 

változó szükségleteik kielégítésére. Kutatásában olyan vonásokat vizsgálunk, amelyek az 

emberek mindennapi életében rendszeresen megnyilvánulnak. 

A mindennapi élet szereplőinek életmódját azonban számos tényező befolyásolhatja: a 

végzett munka, az anyagi viszonyok, az életkor és nem, az iskolai végzettség. A családok 

életmódjának vizsgálatánál figyelembe kell venni a család nagyságát és korösszetételét, 

valamint a családi életciklust. Ezeken kívül befolyásoló hatással van az is az egyénekre és 

családokra, hogy milyen hagyományos életmintákat őriznek, és milyen mintákat kínál fel 

számukra a társadalom. 

A mindennapi élettel, az átlagemberek életének tényeivel, a viselkedést irányító 

normákkal, erkölcsökkel legjobban akkor tudunk megismerkedni, ha lecsökkentjük, 

leszűkítjük a vizsgálat tárgyát egyénre, családra, vagy egy társadalmi csoportra.
2
 

Kézenfekvő lenne az ilyen irányú kutatásban a mikrotörténeti vizsgálatok módszerének 

használata, de rögtön felmerül a probléma, mely szerint „az emlékezet […] csak a 

kivételeset őrzi meg, a hétköznapit, a közönségeset örökre elhullatja.”
3
 

Az életviszonyokra (benne az életmóddal) kikerülhetetlen hatással van az adott időszak 

gazdasági helyzete: az ipari kapacitás, a nyersanyagforrások és a piaci lehetőségek 

változása, a világgazdasági helyzet és a nemzet gazdaságpolitikája. Hiszen ezek a tényezők 

                                                 
1
 Losonczi 1977. 32–33. pp. 

2
 Gyáni 1998a. 11. p. 

3
 Duby–Lardreau 1993. 63. p. 
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közvetlen befolyással vannak a jövedelmekre, így természetesen az anyagi viszonyokra is. 

Ugyanez igaz a társadalom által kifejtett hatásokra is. De nem szabad elfelejtkezni az 

életviszonyok vizsgálatánál a kulturális és művelődési viszonyokról sem.
4
 

Szempontunkból nagyon lényeges tény, hogy az azonos életmód mindenkor hozzájárult az 

egyéni és a csoportidentitás létrehozásához.
5
 

Az életmód egyik aspektusa a lakás, az otthonkultúra vizsgálta, amely az 

életkörülmények kérdéskörében a legfontosabb kutatási terület. Az életkörülmények 

megismerésekor és bemutatásakor a lakásviszonyok vizsgálata kiemelkedő, gondolhatunk 

itt a lakás megfelelőségére, a komfortosságára és a fenntartására. Ez utóbbi rögtön tovább 

vezet a jövedelmi viszonyokhoz, ami magával hozza a háztartás és a családban élők 

összetételét. Az életkörülmények vizsgálatánál tágítható a kör, de nem szakad el a 

lakhatástól, így fontos – feledett – terület a települési környezet elemzése is.
6
 

A mentalitás kutatásánál a gondolkodásmód mibenlétére keressük a választ. A 

mentalitástörténeti kutatások az egyéni helyett inkább a közösségi viselkedésre és 

gondolkodás helyezik a hangsúlyt. Nagy figyelmet fordítanak a kimondatlan, a mindennapi 

gondolkodást meghatározó jelenségekre és az automatizmusokra. Fontosak a 

gondolkodásmód szimbólumai, metaforái és hagyományai.
7
 Mindhárom fogalmat (kutatási 

„tárgyait”) áttekintve, mindenhol a mindennapok, a hétköznapok története, megismerése, 

bemutatása került a középpontba.  

Mint arról már szó esett, a hétköznapok vizsgálata akkor eredményes, ha kisebb közeget 

elemzünk. A disszertációban két szűkítés is szerepel: egyrészt meg kellett határozni, 

milyen társadalmi közeggel kívánok foglalkozni, másrészt ezen belül is csökkenteni kellett 

a vizsgálat alá vont kört. A társadalmi réteg kiválasztásánál olyan csoportot kerestem, 

amelyik a középosztályhoz tartozik/tartozhat, még akkor is, ha a középosztály 

definíciójának meghatározása olyan kérdés, ami megosztja a kutatókat.
8
 Mindenképpen le 

kellett szűkíteni valamilyen módon a társadalmi osztályt, és ehhez az azonos foglalkozást 

űző emberek csoportját választottam. A vizsgálatom tárgyának továbbszűkítése céljából a 

katonatiszteket emeltem ki, de még így is egy jelentős nagyságú és heterogén halmaz 

maradt „górcső” alatt. Ugyanis az életkörülmények vizsgálatánál mindenképpen 

figyelembe kell venni, hogy a tiszti réteg távolról sem volt egységes. Teljesen más 

                                                 
4
 Vö. L. Nagy Zsuzsa: Életviszonyok a két háború között című fejezettel az L. Nagy 1995. című könyvben. 

5
 Gyáni 2001. 352. p. 

6
 KSH 2008. 

7
 Czoch 2006. 476. p. 

8
 Lásd: Gyáni 2002. 78–97. pp. 
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életformát tett lehetővé a tiszti pályán éppen elinduló hadnagy és egy – a teljes életét a 

hadseregben eltöltött – vezérkari tiszt anyagi helyzete, de jelentős különbségek 

jelentkezhettek az ország különböző területein elhelyezkedő helyőrségekben szolgálók 

között is. Szem előtt kell tartani, hogy „a katonaszemély – csakúgy, mint más – éli 

mindennapi életét. Alszik, eszik, öltözködik, tevékenykedik, lakik, csak éppen mindenkor 

az adott körülmények szerint. Ugyanakkor a katonának is vannak érzelmi 

megnyilvánulásai: szeret, örül másokhoz hasonlóan. Ő is gondoskodik családjáról, örömét 

leli gyermekeiben, vannak egyéni kedvtelései. Életmódja kitörölhetetlenül magán viseli 

társadalma létviszonyainak nyomait, osztálya, vagy társadalmi rétege életmódjának 

jellemzőit. Minthogy egyéniség, életmódját ugyanakkor ismételhetetlenül egyedi 

vonásokkal is felruházza. Ez már azért is lehetséges, mert az életmódminták egyéni 

kombinációinak száma elméletileg (és gyakorlatilag) végtelen.”
9
 

Az életmód, életkörülmények, mentalitás vizsgálatánál a tisztet nem lehet elválasztani a 

családjától. Sőt, leginkább így érdemes ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hiszen a 

katonatiszt életét percről percre meghatározták, és innen adódik a dolgozat egyik kérdése 

is: mennyire hatottak ki ezek – az elsősorban a családfőre vonatkozó – a szabályok a 

családok életére? 

A választott időintervallum igen tág, a 20. század első fele (1900-tól 1945-ig). Talán 

meglepő, hogy nem fejeződik be vagy nem kezdődik el a politika- és eseménytörténetben 

oly fontos első világháború végénél vagy az 1920-as éveknél. Ennek az a magyarázata, 

hogy a magyar társadalom az 1918 utáni új viszonyok közé úgy lépett, hogy örökölt belső 

szerkezetében nem következett be gyökeres átalakulás.
10

 A később bekövetkező változások 

pedig az alapokat nem érintették. A különböző, magasabb társadalmi osztályok 

megmaradtak az alattuk elhelyezkedő rétegek ideáljának, emelkedésük céljának. Továbbra 

is igyekeztek átvenni életmódjuk külsőségeit még akkor is, ha nem volt meg mögötte a 

tartalom. 

A dolgozat legtöbb forrása az 1920-as, 30-as évekből származik, erre az időtartamra 

helyeződik a disszertáció hangsúlya is. A fejezetekben szereplő témák nagy részénél a 

folytatólagosság és az értelmezés miatt kezdem az elemezést és a vizsgálatot a 19. század 

közepétől, és néhány esetben végigkísérem azt az 1940-es évek végéig. 

1922 januárjában létrejött az új hadsereg, a Magyar Királyi Honvédség, amely 

arculatában törekedett a magyar hagyományok megjelenítésére, természetes módon az 

                                                 
9
 Nagy 1982. 74. p. 

10
 L. Nagy 1995. 182. p. 
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egykori császári és királyi haderő mintáit követte. A Magyar Királyi Honvédség 

szabályzatai, kiképzése, de még egyenruhája is feltűnő hasonlóságot mutatott az 1918 

előtti osztrák–magyar hadseregben alkalmazottakkal. Hogy Deák Istvánt idézzem: 

„Mindenütt kísértett a Habsburg múlt”.
11

 A dolgozat arra is keresi a választ, hogy a 

katonatiszti családok életmódjában is felfedezhető-e ez a közvetlen hatás. 

A tisztikar a kiegyezés után a nemesi életformától távolodva egyre inkább közeledett a 

középosztályéhoz, a középosztály pedig magatartásában, életformájában sok tekintetben 

igazodott a tisztikarhoz. Külső mutatók alapján a dolgozat korszakának magyar 

középosztályi minimumát Weis István határozta meg: „Legalább három szobás lakás […] 

Háztartási alkalmazott vagy legalább bejáró tartása és ekként a családanyának, a 

feleségnek a legdurvább munkáktól megkímélése; a családfőnek bizonyos élethivatáshoz 

tartozása. […] Döntő jelentőségű ugyanis a családfő iskolai képzettsége és a gyermekek 

iskoláztatása […].”
12

 A hadsereg a Weis-féle kritériumokkal nagyjából azonos tiszti 

életformát követelt meg. Hogy pontosan milyenek voltak ezek az elvárások és hogyan 

tudták ezt teljesíteni a tisztek és családjaik, szintén választ keres a disszertáció. 

Ahhoz, hogy családi életmódról, életformáról beszéljünk, először a családot létrehozó 

intézményről, a házasságról kell szót ejteni. A házasság korszakunkban vitán felül állóan a 

társadalom elsődleges intézménye, sarkköve volt, meghatározta az örökösök körét, 

különbséget tett a törvényes kapcsolatból származó utódok között, szabályozta a vagyon 

átörökítését. Az örökösödés pedig a társadalmi és gazdasági státus, végső soron az egyéni 

érvényesülés alapja volt. A katonatisztek házasságkötése abból a szempontból 

különlegesnek számított, hogy szigorú engedélyhez volt kötve. 

A katonatiszti családok életmódjának meghatározó bázisa – mint minden más esetben – 

az anyagi helyzet volt, ami nem azonos a családfő fizetésével. A tiszti fizetés nagyjából 

hasonló lehetett a közalkalmazottakéhoz, amely a korabeli viszonyokhoz képest nem volt 

kevés. Az anyagi helyzetre tett panaszok fő oka az volt, hogy a tiszttől és családjától olyan 

életvitelt és külsőségeket követelt meg a társadalom és a hadsereg, melyek nem álltak 

arányban a fiatal és a családos tisztek fizetésével. Az állam katonatisztjeinek pénzben csak 

szolgálatuk egyik felét tudta (vagy akarta) megfizetni, a másik felét eszmei 

megbecsülésben, címek, rangok, rendjelek formájában honorálta. A tisztek 

megkülönböztetett társadalmi státust élveztek, a tiszti kaszt lényegében társadalmon felül 

állt. 

                                                 
11

 Deák 1993. 7. p. 
12

 Weis 1930. 117–118. pp. 
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A katonatiszteknek viszonylag kevés gyermekük született, feltehetően azért, mert – a 

keleti házasodási modellhez mérten mindenképpen – későn nősültek. A tiszti családoknak 

nyújtott egyik „kedvezmény” volt, hogy gyermekeiket az iskolák elemi osztályai után 

katonaiskolákba írathatták. 

A középosztályi létforma jegyei közül a megfelelő lakásnak és berendezésének 

vizsgálata a legnehezebb a klasszikus történeti források segítségével. Megpróbálom más 

források – tárgyak, fényképek, elbeszélések – bevonásával megállapítani, hogy volt-e a 

tiszti családok otthonaiban olyan elem vagy jelleg, ami a családfő foglalkozására utal. 

A dolgozat forrásbázisát kettősség jellemzi. A két világháború közötti időszak 

életmódjára vonatkozó adatok bőséggel állnak rendelkezésre. Írott és képi források, 

tárgyak, írott és szóbeli visszaemlékezések teszik lehetővé az időszak hétköznapjainak 

megismerését. Természetesen minden forrást kritikával kell kezelni, hiszen még nagy 

mennyiség mellett is kérdéses, mennyire megbízhatóak ezek a bázisok. Emellett azonban 

az a főprobléma, hogy a bőséges forráslehetőségek közül közvetlenül nagyon kevés 

vonatkozik a katonatisztek és családjaik körülményeire. Ezért kell nagyon vigyázni a 

kutatói prekoncepciókkal és ügyelni arra, hogy milyen adatokból általánosítunk, ha ezt 

egyáltalán megtehetjük. 

A disszertáció fejezetei tematikus bontásban követik egymást, általában szorosan 

összefüggnek egymással, sőt, egy-egy elemük egy másik fejezetben – a kutatási téma 

jellegéből adódóan – is megállná a helyét. 

A kutatás során – miközben körvonalazódtak az egyes részek – világossá vált, hogy 

szinte mindegyik fejezetből készülhetne egy külön részletes tanulmány. Az én témám 

viszont nem egy résztéma volt, és mivel elsődleges célom a katonatiszti családok 

életmódjának megismerése, megismertetése és bemutatása volt, nem is álltam el tőle. Így 

az egyes fejezetekben megjelenő adatok, részletek úgy érzem inkább csak felvázolták az 

ott felvetett témákat, kérdéseket. Mégis úgy vélem, hogy végül a megalkotott vázlatok 

felrajzolják a téma egészét. 
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II. Kutatástörténet, források és módszertan 

 

1. Általános kutatástörténet 

 

1. 1. Hadtörténeti kutatások 

 

Ha valaki a 20. század első felének magyar katonatisztjeivel kíván foglalkozni, 

alapirodalomként nyúl Deák István Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia 

katonatisztjeinek társadalmi és politikai története 1848–1918 és Hajdu Tibor Tisztikar és 

középosztály 1850–1914. Ferenc József magyar tisztjei
13

 című könyveihez. A Horthy-kori 

tisztek megismeréséhez Szakály Sándor könyvei és tanulmányai adnak segítséget. 

Mindhárom kutató munkái a hadsereg fejlődéstörténetére, illetve a katonatiszti pálya 

felvázolására helyezték a hangsúlyt.
14

 Deák István és Hajdu Tibor monográfiáikban 

szántak egy-két fejezetet a tisztek életkörülményeire, családi életükre. Deák Istvánnál 

külön fejezetek foglalkoznak az ezredélettel, a megélhetési gondokkal, a házassággal, 

családdal és a nyugdíjasokkal. Hajdu Tibor különálló részt szentelt a tiszti életmódnak 

Tisztikar és középosztály – a tiszti ideál és életforma címmel. A későbbi időszak tiszti 

életmódjának tanulmányozásához Szakály Sándor kutatásai adnak támpontot. Az ún. 

elitkutatáshoz kapcsolódó, annak részét képező, a két világháború közötti Magyarország 

hadseregének felső vezetésére, a katonai elitre vonatkozó kutatási eredményei számos 

formában megjelentek. A hosszabb-rövidebb időszakot felölelő könyvek, tanulmányok
15

 

kitérnek a tisztek magánviszonyaira is: családi állapotra, családra, anyagi helyzetre és 

jövedelemre. A katonák és a politika viszonyából kiindulva vázolja fel a tisztek erkölcsi és 

az anyagi helyzetét, illetve összehasonlításokat tesz az azonos társadalmi helyzetben lévő 

csoportok jövedelemviszonyait illetően.
16

 

A két világháború közötti tiszti réteggel foglalkozik Mikics Lajos Politika, uriság és 

becsület Horthy tisztikarában című tanulmánya
17

, ami a Művelődési Minisztérium 

Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztály gondozásában jelent meg.
18

 Mikics Lajos a 

becsületügyi iratanyag szociológiai igényű feldolgozásával mutatja be a hadsereg 

                                                 
13

 Deák 1993.; Hajdu 1999. 
14

 Hajdu 1989. 
15

 Szakály 1989. vagy Szakály 1987. 
16

 Szakály 1991.; Szakály 1999.; Szakály 2009.; Szakály 1984. 
17

 Mikics 1981. 
18

 Mikics Lajos kötete 1981 decemberében jelent meg, így természetesen – főleg az első rész – nem mentes a 

korszak ideológiai hatásaitól. 
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tisztikarát.
19

 Kutatása középpontjába a hadsereg és tisztikarának politikai szerepét és 

különleges helyzetét helyezi. A kötet két fejezetre oszlik. A munka első fele történeti 

áttekintés, amely a Monarchia hadseregének néhány, általános vonását mutatja be, a 

hadsereg megalakulását, katonai és politikai szerepvállalását ismerteti. A második fejezet 

foglalkozik a disszertáció témáját érintő kérdésekkel, mint a tisztikar társadalmi helyzete és 

a tiszti becsület fogalma, védelme. Mikics Lajos erőteljesen támaszkodik Pataki István Az 

ellenforradalom hadserege 1919–1921 című könyvére, átvéve annak megállapításait.
20

 

Jelen dolgozat témájához az Az ellenforradalmi tisztikar című fejezet volt hasznosítható, 

amely részben a tisztikar származásával, vagyoni és anyagi helyzetével foglalkozik.
21

 

A Magyarország hadtörténete című könyv
22

 két kötete a magyar hadsereg szervezését 

és szerepét mutatja be. Az első kötet a második világháború kitöréséig tart. A dolgozat 

korszakának megfelelő fejezetei az első világháborús szerepvállalást, a Horthy-kor 

fegyveres erejének fejlődéstörténetét és a második világháborús részvételt tartalmazza. A 

nagy összefoglaló könyv Horthy-hadsereg története című fejezetének kibővített változata 

Dombrády Lóránd és Tóth Sándor tollából A Magyar Királyi Honvédség 1919–1945 

címmel jelent meg.
23

 A szerzők azokat az alapvető összefüggéseket, objektív-szubjektív 

feltételeket vizsgálják, amelyek befolyásolták és meghatározták a hadsereg helyzetét és 

sorsának alakulását. Azonban az említett két könyv nem tartalmaz közvetlen információkat 

a tisztikar életmódjáról és családjaik életkörülményeiről. 

Néhány kutatási eredmény a későbbi időszak katonai életmódkutatásaiból is megjelent, 

mint például Nagy Emil könyve.
24

 A munka a szocialista életmód kialakulására és 

fejlődésére tette a hangsúlyt, a katonára mint egyénre fókuszálva. Három nagy fejezetében 

kifejti az életmód klasszikus fogalmát, külön részt szánva a szocialista életmódnak. A 

második részben a katonai életmód társadalmi vonásait, szociológiai jellemzőit és a 

vizsgálati módszereket mutatja be. Az utolsó fejezetben a szocialista és a nyugati 

hadseregekben folytatott életmódkutatások elemzése szerepel, valamint a magyarországi 

katonaszociológiai kutatások életmód-vonatkozású eredményei. 

A mai viszonyokkal foglakozik A tiszt. Szolgálat és hivatás című kiadvány,
 25

 ami egy 

történeti összefoglaló résszel kezdődik és betekintést enged a Magyar Honvédségben 

                                                 
19

 Szakály 2005. 38. p. 
20

 Szakály 2005. 39. p. 
21

 Pataki 1973. 105–113. pp. 
22

 Borus–Tóth 1985. 
23

 Dombrády–Tóth 1987. 
24

 Nagy 1982. 
25

 Tóth Csaba 1998. 
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szolgáló tisztek helyzetére és a velük szembeni elvárásokra. Külön fejezet foglalkozik a 

tisztek társasági életével és a családdal. 

A mikrotörténeti kutatásokhoz és a különféle szempontú statisztikák összeállításához 

módszertani szempontból nyújthatnak segítséget a különböző korszakokhoz készült 

adattárak, életrajzi lexikonok és életrajzgyűjtemények. Ezek közül – áttételesen – az 

alábbiak használhatók témánk szempontjából. Több kiadásban jelent meg Bona Gábornak 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tisztikarát bemutató adattára.
26

 Először 1985-

ben jelent meg a szabadságharc tábornokainak és törzstisztjeinek rövid életrajzát 

tartalmazó kötet,
27

 majd ezt követte 1988-ban századosok életrajzai.
28

 1998-ban, a 

forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára láttak napvilágot a hadnagyok és 

főhadnagyok adatait tartalmazó kötetek.
29

 Az életrajzok tartalmazzák a katonák születési 

idejét, foglalkozását, családi állapotát, felvázolják a szabadságharcban betöltött szerepüket 

és bemutatják későbbi életútjukat, illetve elhalálozásuk körülményeit. 

2012 tavaszán jelent meg az Aradi Ereklyemúzeum gyűjteményi katalógusa,
30

 amely 

bemutatja a szabadságharc katonájának életmódját (hadjáratban, várfogságban egyaránt) 

valamint fegyverzetét, felszerelését és több esetben megjeleníti az aradi vértanúk 

személyiségét is a hozzájuk kapcsolódó tárgyakon keresztül. Az iratokból információt 

nyerhetünk feleségeikről, családtagjaikról, anyagi viszonyaikról és mentalitásukról. 

Az első világháború időszakára vonatkozóan Balla Tibor folytatta a Bona Gábor által 

megkezdett utat. A 2010-ben megjelent könyvében a Nagy háború tábornagyainak, 

vezérezredeseinek, gyalogsági és lovassági tábornokainak, táborszernagyainak életútját 

vázolta fel röviden.
31

 Az életrajzok kitérnek a tisztek vallására, családi állapotára, 

gyermekeik számára, apjuk foglalkozására, iskoláikra, nyelvismeretükre, hazai és 

nemzetközi kitüntetéseikre, címeikre és rangjaikra, előmenetelükre, beosztásaikra, oldalági 

családi viszonyaikra, illetve temetkezési helyeikre. 

A második világháború magyar katonai felső vezetésről Szakály Sándor állított össze 

lexikont és adattárat.
32

 A rövid életrajzok a közlik a tisztek születési, halálozási helyét és 

idejét, apjuk és anyjuk nevét, vallásukat, iskoláikat, nyelvismeretüket, rendfokozatukat és 

életútjukat. 

                                                 
26

 Hermann 2011. 63. p. 
27

 Bona 1985. 
28

 Bona 1988. 
29

 Bona 1998. 
30

 Kedves 2012. 
31

 Balla 2010. 
32

 Szakály 2003. 
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Az első és második világháborúról megjelent képes, tudományos-ismeretterjesztő 

könyvek tartalmaznak egy-egy fejezetet a háborús mindennapokról és a hátország 

eseményeiről, amiből néhány momentum rávetíthető a tiszti életmódra.
33

 Ugyanúgy, ahogy 

a világháborús lexikonok több szócikkének információi, bár közvetlenül ezek sem 

vonatkoznak a katonacsaládok életmódjára.
34

 

 

1. 2. Életmódkutatások 

 

A katonai téma mellett – kiinduló irodalomként – az életmódkutatással foglalkozó és az 

életkörülményeket bemutató tanulmányokat és könyveket is alapul kellett venni. A 

társadalom- és művelődéstörténeti összefoglaló munkák, de még a korszak történetét 

felölelő politikatörténeti könyvek is kitérnek az ún. középosztály életmódjára. De miként is 

határozható meg ez a társadalmi osztály? Weis István a következőket írja: „A középosztály 

a legnehezebben meghatározható, körülhatárolható társadalmi réteg. […] A magyar 

középosztály kérdésének vizsgálatánál nem téveszthetjük el tehát szem elől azt a 

különleges körülményt, hogy a középosztály-kérdés nálunk elsősorban tisztviselői 

probléma. […] A középosztályra nézve meg éppen kötelező az úri rendhez tartozás. […] 

Az úri mivolthoz feltétlenül kell bizonyos anyagi függetlenség. Az úri mivolttal együtt jár 

bizonyos társadalmi állás, megbecsültetés, bizonyos feladatok megoldására képesség és 

lehetőség.”
35

 A középosztály életmódjának legszűkebb kereteit is Weis István határozta 

meg,
36

 és ehhez tartották magukat a kortársak és a későbbi kutatók is. Mégis 1942-ben 

Weis már ezt írja: „Nálunk tulajdonképpen középosztály nincs…”
37

 

Erdei Ferenc kettős társadalomszerkezetében egymás mellett szerepel a nemzeti (úri) és 

a tőle elváló polgári középosztály. De ezek nem voltak egyenértékűek: „Tehát amit mi 

középosztálynak nevezünk, az túlnyomó többségében értelmiségi alkalmazott: tisztviselő. 

[…] Egész pontosan csak az állam, az egyház és az uradalom értelmiségi alkalmazottai 

számítnak a középosztályba, […] az iparforgalom értelmisége magántisztviselő, polgári 

középosztály, vagy városi polgárság, illetve közönségesen zsidó értelmiség.”
38

 Hanák Péter 

szerint „A középosztálynak nevezett halmazban, amely a dzsentri földbirtokostól a polgári 

kistisztviselőig terjedt, a termelés rendjében és a társadalom struktúrájában elfoglalt helye 

                                                 
33

 Romsics 2010.; Romsics 2011. 
34

 Szijj 2000.; Sipos 1997. 
35

 Weis 1930. 104–107. pp. 
36

 Lásd: Bevezetés 4. p.; Weis 1930. 117. p. 
37

 Weis 1942. 77. p. 
38

 Erdei 1980. 316. p. 
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többnyire nem fedte egymást, az objektív státus és a relatív pozíció nem esett egybe. A 

történeti forrásanyag tanúsága szerint mindenesetre tény, hogy a kortársak egyértelműen 

középosztálynak nevezték és a nem asszimilált polgároktól, a meggazdagodott 

parasztoktól, a kispolgároktól, az alkalmazottaktól való elkülönülés végett úri jelzővel 

látták el ezt a tudományosan osztályként nem jellemezhető halmazt.”
39

 Buday Dezső 1916-

ban így írt a Budapesti Szemlében: „Birtokos magyar középosztály nincs. […] Így a 

középosztály tartalma minálunk csak a honorácior-osztály számára marad fönn.”
40

 Az 

osztály tagjainak jellemzésében pedig ezt írta: „Háromszobás lakás, második osztály a 

vasúton, három tál étel délben: ez a magyar középosztály.”
41

 Kornis Gyula Mi a 

középosztály? című munkájában a következőket mondja: „A társadalom nagy létráján a 

nagytőke és a szervezett munkásság között a középső fokokon helyezkedik el az 

úgynevezett középosztály.”
42

 Bár Kornis a lelki egység fontosságára hívta fel a 

figyelmet,
43

 a társadalmi kategória meghatározásánál elengedhetetlenül fontos a jövedelem 

mértékének kérdése.
44

 Weis Istvánnál ez csak kiegészítő tényező a műveltség és az 

élethivatás mellett.
45

 

L. Nagy Zsuzsa összefoglalóan középrétegekről beszél, ide sorolja a középbirtokosokat, 

akik továbbörökítették az egykori dzsentri, az úri magyar mentalitást; a köztisztviselőket, 

az alkalmazásban álló értelmiségieket és a katonatiszteket, ezeket nevezi középosztálynak 

és a középrétegek sajátos részeként jellemzi az értelmiséget.
46

 

Romsics Ignác az úgynevezett középosztályról a következőket írja: „A középosztály 

mint társadalmi megnevezés már a századelőn parttalan fogalom volt, s egymástól sok 

szempontból igen messze álló társadalmi rétegeket és csoportokat foglalt magában. A két 

világháború között tovább nőttek ezek a távolságok.”
47

 Ő is idesorolta a 

középbirtokosokat, akiket „igen erős elhivatottságtudat” jellemzett. „A nemzet gerincének 

tartották magukat, s különböző privilégiumaikat természetesnek vették.”
48

 A 

                                                 
39

 Hanák Péter a Magyarország története 1890–1918 című kötetben megjelent fogalom-meghatározását idézi: 

Huszár 1981a. 15–16. pp. 
40

 Buday 1981. 68. p. 
41

 Ugyanott. 
42

 Kornis 1981. 93. p. 
43

 Kornis 1981. 98. p. 
44

 Gyáni 2001. 259. p. Idézi Neubauer Gyulát és Ránki Györgyöt. 
45

 Weis 1930. 122. p. 
46

 L. Nagy 1995. 184. p. 
47

 Romsics 2000. 190. p. 
48

 Ugyanott. 
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katonatiszteket, tanárokat és nyugalmazott tisztviselőket a keresztény középrétegekhez 

sorolta.
49

 

Azonban az úri középosztály sem zárkózhatott el a polgári hatásoktól. Hajdu Tibor 

császári és királyi katonatisztekkel foglalkozó könyvének egyik fejezetében arra az 

eredményre jutott, hogy a kifejezetten úri foglalkozást űző csoportba is bekerülnek polgári 

származásúak, sőt, még a tiszti ideál is megváltozik, polgárosodik.
50

 Az életmód-történeti 

kutatások publikációiban megjelenik a polgári középosztály fogalma;
51

 erről az általa 

komplexebbnek tartott kifejezésről John Lukacs az alábbiakat írta: „Korábban próbáltam 

érzékeltetni a polgári és a középosztálybeli jelző különbségét, mivel az előbbi a 

dinamikusabb a kettő közül. Funkcionális és történelmi várakozások egész sora tapad 

hozzá, amely teljességgel hiányzik a statikusabb, szociologikusabb középosztálybeliből. 

Ezek a várakozások olyan tendenciákat tükröznek, amelyek eltérnek a közgazdaságtan által 

regisztrált anyagi viszonyoktól. A társadalomtörténet ugyanis tekintélyes mértékben 

nemcsak a mozgások története, hanem a várakozásoké is. Nemcsak hogy a történések 

elszakíthatatlanul összefonódnak azzal, ami az emberek szerint történik, de az emberek is 

kötődnek ahhoz, amivé válni akarnak.”
52

 Véleménye szerint „a polgár sajátos történelmi 

jelenség, inkább nyugat-, mint kelet-európai […] – nem úgy, mint a középosztálybeli. […] 

A napjainkig fennmaradt polgár nem azonos a középosztály egyetemesebb jelenségével. 

[…] A jólét, kényelem, biztonság, pihenés, mindenki számára elérthető élelem, ruházkodás 

és lakás általánossága […] középosztálybeli, nem pedig polgári igények.”
53

 

A középosztály fogalmának meghatározás-kísérlete során beleütközünk a problémába: 

hová is tartoznak a katonatisztek? A kortárs társadalomtudományi művek akarva vagy 

akaratlanul, de kerülik a katonatiszti rétegről való hosszabb értekezést. Ha a Weis-féle 

középosztályi kritériumokat rávetítjük a magyar tisztikarra – gondolva itt például Hajdu 

Tibor könyvére –, arra az eredményre juthatunk, hogy a tisztikar a középosztályhoz 

sorolható. Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy egy katonatiszt társadalmi helyzete 

nagymértékben függött a rendfokozatától. Világos, hogy egy alacsony fizetéssel 

rendelkező hadnagy nem sorolható – talán még társadalmi szempontból sem – egy 

csoportba egy altábornaggyal, de még egy alezredessel sem. Mindenestre a katonatiszt 
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 Romsics 2000. 227. p. 
50

 Hajdu 1999. 131. p. Idézi Gyáni 2002. 83. p. 
51

 Peterdi 2011. 7. p. 
52

 Lukacs 2004. 253. p. 
53

 Lukacs 2004. 456. p. 
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mértékadó fogalom volt, szoros összefüggésben állt az úriemberséggel és így a párbajképes 

társadalommal.
54

 

A középosztály problematikájával és társadalmi összetételével számos történeti munka 

foglalkozik (Hanák Péter, Gyáni Gábor, Hajdu Tibor)
55

. A katonatiszti életmódhoz mintául 

és összehasonlításul szolgáló középosztályi mentalitás tehát helyet kap a legtöbb 

összefoglaló munkában, például a művelődéstörténeti tankönyvben, Romsics Ignác vagy L. 

Nagy Zsuzsa összefoglaló munkáiban.
56

 A két világháború időszakáról Gyáni Gábor 

tollából önálló munkák is születettek. A Kósa László által szerkesztett Magyar 

Művelődéstörténet két, külön fejezetben foglalkozik a polgári társadalom művelődésén 

belül a hétköznapi élet kultúrájával. A szerkesztő által írt fejezetekben helyet kapott a 

természeti környezet, az életmód és mentalitás, az egészségügy és társadalombiztosítás, az 

egyházak és hitélet, valamint technikai fejlődés (benne a közlekedés, hírközlés) 

kérdésköre. Romsics Ignác az egész 20. századot felölelő könyvében a társadalomról szóló 

fejezetekben tesz említést az életmódról és életkörülményekről. Az A „boldog békeidők” 

című fejezet negyedik részében röviden ír a bemutatott társadalmi csoport 

életkörülményeiről, míg a Horthy-korszakról szóló fejezetben a társadalmi viszonyok 

mellett bővebben ismerteti az életkörülményeket és külön fejezetet szentel a korszak 

kultúrájának, művelődésének és szórakozásának. L. Nagy Zsuzsa egyetemi tankönyve az 

1918 és 1945 közötti időszak történetének bemutatására vállalkozott. Az Életviszonyok a 

két háború között című fejezetben beszél az ország gazdasági és társadalmi helyzetéről, a 

kulturális életről, művelődésről, valamint az életmódról. Az alig több mint tíz oldalas 

fejezetben egy-egy bekezdés erejéig szinte minden olyan témát érint, ami az 

életviszonyokkal és életmóddal összefügg: a munkakörülmények alakulásától a 

közlekedésen és egészségügyön át a szabadidő eltöltéséig. 

A 20. századi életmód megismeréséhez Hanák Péter, Vörös Károly, Kövér György, 

Gyáni Gábor és tanítványaik munkái használhatóak. Hanák Péter írásaiból meg kell 

említeni A Kert és a Műhely, Hogyan éltek elődeink? és a Polgári lakáskultúra a 

századfordulón című köteteket.
57

 Vörös Károly személyéhez az általa írt tanulmányokból 

összeállított Hétköznapok a polgári Magyarországon című könyv és az emlékére kiadott A 

pesti polgár
58

 című tanulmánykötet köthető. A 19. századi életmód megismeréséhez 
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 Ságvári 2002. 
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 Hanák 1975.; Hanák 1999b.; Gyáni 1997.; Gyáni 2001.; Hajdu 1991. 
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 Kósa 1998ab.; Romsics 1999. 186–204. pp.; L. Nagy 1995. 201–213. pp. 
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 Lásd 12. lábjegyzet.; Hanák 1980. 
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 Gyáni–Pajkossy 1999. 
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használható A felhalmozás míve című kötet, amit Kövér György tiszteletére állítottak 

össze.
59

 Gyáni Gábor számos tanulmánya és könyve mellett megemlíthető a 60. 

születésnapjára kiadott, kollégái és tanítványai által írt tanulmánykötet.
60

 

A folyóiratok közül a Korallt és a Budapesti Negyedet kell kiemelni. Tematikus 

számaik kiemelten foglalkoztak/foglalkoznak életmódkutatással. A Korall 40. száma 2010 

augusztusában a Lak-hatás a 20. században címmel jelent meg. Többek között külön 

tanulmány foglalkozott az országos lakáspolitikával, valamint az első és második 

világháború lakáshelyzet alakulására kifejtett hatásával. A Budapesti Negyed legtöbb 

száma többé-kevésbé érinti az életmód, életviszonyok kérdéskörét. 2009 tavaszán például 

Bácskai Vera szerkesztésében Házak, lakások, emberek, 2010 nyarán pedig Horváth J. 

András összeállításában Fővárosi magántörténelem címmel jelent meg. 

Az otthonkultúra és családi élet vizsgálatokhoz módszertani szempontból jól 

használhatóak Peterdi Vera – klasszikus történeti források mellett – terepmunkára, oral 

history-ra és tárgyelemzésre alapozott írásai, melyek általában egy konkrét példát mutatnak 

be.
61

 

 

2. Források 

 

2. 1. Oral history 

 

Az eddigi felsorolásból kitűnik, hogy kifejezetten a 20. század első felének katonatiszti 

életkörülményeit, életmódját és mentalitását bemutató tanulmány eddig nem készült. 

Kézenfekvően adódott, hogy – amíg ez még lehetséges – éljek az interjúzás nyújtotta 

forrásképző lehetőségekkel. Segítségemre voltak a különböző – két világháború között 

működő – katonaiskolák volt növendékeiből alakult bajtársi szövetségek. A kutatás 

megkezdése előtt összeállítottam egy kérdőívet, először csak beszélgetési témákat soroltam 

fel, majd később célravezetőbbnek tűnt a pontos kérdések megfogalmazása. A kérdőív a 

következő témaköröket tartalmazta: személyi adatatok (saját, szülők, testvérek), házasság 

(saját, szülőé), gyermekvárás, gyermekkor és -nevelés, névválasztás, társadalmi élet, 

otthon és szabadidő.
62
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 Halmos–Klement–Pogány–Tomka 2009. 
60

 Bódy–Horváth–Valuch 2010. 
61

 Peterdi 2002.; Peterdi 2005.; Peterdi 2006. 
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 A teljes kérdőívet a dolgozat végén, függelékben közlöm. 
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Már az interjúk során kiderült, hogy sok esetben kell majd szigorú kritika alá vennem az 

elhangzottakat.
63

 Gyakran vettem azt észre, hogy az interjúalanyaim nem arról beszélnek, 

hogy náluk mi volt a helyzet, hanem hogy mit gondolnak arról, milyennek kellett volna 

lennie. Például nem azt írták le, hogy nézett ki a lakásuk, hanem arról kezdtek beszélni, 

milyen volt – az olvasmányaimból általam is ismert – ideális otthon. A másik tapasztalat az 

volt, hogy – korukból adódóan – leginkább csak a gyermekkorukról tudtak úgy mesélni, 

hogy át is élték azt. Ez sok esetben az 1940-es években volt, tehát az általam vizsgált 

korszak végén. Így ezt a forrástípust elsősorban a gyermek- és iskolás kor bemutatásnál 

használhattam. Kritikai megfigyeléseim miatt és mellett azonban egyre jobban beleástam 

magam az oral history-n kívül a klasszikus történeti forrásokba és világossá vált, hogy a 

disszertációt főleg az utóbbiakra kell alapoznom és az interjúk során szerzett információk 

kiegészítői lesznek a történeti forrásokból származó információknak. A kutatási témát 

tekintve tehát biológiai okok miatt „elkésett” az oral history. 

Az interjúzásnak azonban lett egy „mellékhaszna”. A családi archívumokból 

forrásokhoz: iratokhoz és fényképekhez jutottam. A családtagoknál ugyanis sok esetben az 

ügyintézések teljes vagy teljesebb anyaga megmaradt, ez sokszor nem volt elmondható a 

levéltárakban, kézirattárakban őrzött anyagokról. A fényképek pedig azért lettek igen 

lényegesek, mert az életmód szempontjából fontos fotók (még) nem kerültek be a 

közgyűjteményekbe. Sok esetben ennek az is a magyarázata, hogy a tulajdonosok nem 

tudják, ilyen típusú képek iránt is van érdeklődés és melyek azok a fotók, melyeknek 

történeti forrásértéke van a témát kutató szakemberek számára. 

 

2. 2. Szabályzatok és tanácsadó könyvek 

 

A katonatisztek életét szinte minden téren uralta a hadsereg. Bizonyos időközönként 

megújuló szabályzatok írták elő, mit kell tenniük vagy mit tehettek. Miniszteri 

rendeletekkel adták ki a szabályzatokat és azokkal is módosították egyes pontjait. Azonos 

betűvel és számmal jelölték az azonos témájú szabályzatokat. Ezeket a könyveket 

használtam a tiszti házasság szabályozásának
64

 és az illetmények alakulásának
65

 

bemutatásánál. Az egyéb előírások elemzéséhez a különleges személyi ügyek kezeléséről 
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 A–57. jelzetű nősülési szabályzat. 
65

 G–10. jelzetű szabályzat. 
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kiadott szabályzat
66

 adott segítséget. Mindezek mellett nagyon jól kiaknázható forrásnak 

bizonyultak azok a kortárs segédkönyvek, amelyek a tisztek életét voltak hivatva 

megkönnyíteni, mint például Aba Konrád könyve a házasságról vagy Vogel Ákos ezredes 

előadásai 1920-ban.
67

 Idesorolnám azokat az illemtankönyveket is, amelyek pontos 

utasításokat adtak a tiszteknek a társadalmi életben való részvételhez.
68

 

 

2. 3. Archívumok, gyűjtemények 

 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárban a tiszti családokra és 

életmódjukra vonatkozó adatok a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium iratanyagában 

találhatóak. Elsősorban a HM 9. osztály (képző- és nevelőintézetek ügyei), a HM 4. osztály 

(nyugállományú honvéd egyének, özvegyek, árvák és kegydíjasok személyi és ellátási 

ügyei), a HM 8. b. osztály (tisztek és honvéd tisztviselők beosztása, áthelyezése, 

vezénylése; nemtényleges tisztek,
69

 tisztviselők személyi ügyei; segélyezések), a HM 11. 

osztály (laktanyák, lő- és gyakorlóterek építkezése, átalakítása és karbantartása; 

lakberendezési tárgyak ügyei; elhelyezési ingatlanok nyilvántartása), a HM 13. osztály 

(tisztek nősülési ügyei) és a Honvédségi Jóléti Alap (a honvéd tiszti- és altisztikar jólétét 

szolgáló ügyek) anyagában. Mikrotörténeti kutatásoknál elengedhetetlen a tiszti 

személyügyi anyagok és anyakönyvek használata. 

A gyermekkor vizsgálatához a különböző katonaiskolák megmaradt iratai 

hasznosíthatóak. A töredékes dokumentum-együttesekben általában évfolyamnévsorok, 

anyakönyvi lapok, rangsorlapok, állománykönyvek, értesítők, személyi dossziék és 

iskolaparancsnoki napi parancsok maradtak fenn. A dolgozat témájához leginkább a 

parancsnoki intézkedések használhatóak. 

A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményei közül a Kéziratos Emlékanyag Gyűjteményben a 

katonai pályafutás kézírásos vagy kézírással kitöltött dokumentumait gyűjtik. Itt 

kutathatóak a magánlevelek, zsoldkönyvek, útlevelek, katonakönyvek, igazolványok, 

emléklapok, kinevezési okiratok, menetlevelek, meghívók, parancsok, dicsérő oklevelek, 

behívó és leszerelő jegyek, bizonyítványok és naplók. A Plakát- és aprónyomtatványtár 

őrzi a kinyomtatott rendelkezéseket, parancsokat, intézkedéseket, tájékozatókat, 

körleveleket, meghívókat, okleveleket és névjegyeket. Az Adattárban a személyi anyagok 
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fénymásolatai, tanulmánykéziratok, adatgyűjtések és kiállítási forgatókönyvek találhatóak. 

A disszertáció témájára vonatkozóan a Fotóarchívumban kis mennyiségű fénykép lelhető 

fel, általában iskolai képek, néhány esküvői és otthoni fotó. 

 

2. 4. Sajtó 

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása alatt az első világháború kitörésig rengeteg 

hírlap és folyóirat tükrözte a nyelvi, etnikai, vallási, szakmai és műveltségbeli sokféleséget. 

A vezető napilapok mellett a képes hetilapok voltak igen népszerűek.
70

 A magyar katonai 

sajtó vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium hivatalos orgánuma az 1874 óta 

folyamatosan kiadott Honvédségi Közlöny (Rendeleti Közlöny, Kisközlöny) volt hivatalos 

közleményekkel: jogszabályokkal, rendeletekkel, utasításokkal, személy hírekkel. Két 

sorozata jelent meg: a Szabályrendeletek és a Személyes ügyek. Az évfolyamok 

többségéhez készült mutató. Rendszeresen láttak napvilágot a különböző katonai 

almanachok, zsebkönyvek, zsebnaptárak praktikus információkkal. Az általános katonai 

sajtóból a Külügy-Hadügy vagy az Altiszti Újság, a Honvédelem és az Őrszem emelhető 

ki. Az 1930-as években indult a Honvéd Altiszti Folyóirat és a Magyar Katonaújság. A 

katonai tanintézetek többsége kiadott évkönyvet vagy értesítőt, mint például a soproni 

iskola A Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Reáliskolai Nevelőintézet Értesítője 

címmel. Meg kell még említeni a társasági, egyesületi és kaszinó-lapokat is.
71

 

Természetesen a polgári sajtóban, mind az országos, mind a helyi lapokban is 

megjelenhettek katonai vonatkozású, a háborúk alatt pedig hadi hírek. A korszak 

legismertebb sajtótermékei a következők voltak: Magyarság, Vasárnapi Újság, Képes 

Vasárnap, Pesti Hírlap, Függetlenség, Magyar Nemzet, Esti Újság, Magyarország, 

Népszava, Kis Újság, Tolnai Világlapja. 

A dolgozat elkészítésénél elsősorban a Honvédségi Közlönyt, a zsebkönyveket, 

zsebnaptárakat, az egyesületi és tanintézeti kiadványokat, illetve a polgári sajtó hirdetéseit 

használtam. 
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2. 5. Tárgyak 

 

Kutatásaim során a magánszemélyeknél és a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményeiben 

nagyon kevés forrásként használható tárgyat találtam. Az a néhány, ami a kezembe került, 

a katonaiskolákkal van összefüggésben. Ilyenek például az Egyenruha- és felszerelés 

Gyűjteményben található iskolai egyenruhadarabok, felszerelési tárgyak (neszesszer), 

tanulmányi előmenetelt jelző sávok; a Numizmatikai Gyűjteményben lévő intézeti 

sportérmek, jelvények és a Tárgyi Emlékanyag Gyűjteményben őrzött iskolai tárgyak: 

evőeszközök, báli emlékek, emlékgyűrűk. 

 

3. A dolgozat fejezeteinek forrásai 

 

A dolgozatban a családot helyeztem a középpontba. A létrejöttét, a házasságot tettem az 

első helyre, majd ezt követte a „háttér” bemutatása: anyagi (bevételek, kiadások, 

kedvezmények) és társadalmi helyzet, majd az újabb családtag, a gyermek, végül a 

lakásviszonyok elemzése. 

 

3. 1. Házasságkötések 

 

A katonatiszti házasságok megismeréséhez először a korszak házassági szokásait kell 

megismerni, ehhez jól használható alapot adott Szél Tivadar 1935-ben megjelent 

statisztikai kiadványa,
72

 mely adatokat közöl – igaz, csak Budapestről – a házasságokról és 

válásokról.  

A polgári házasságról és válásról több tanulmány és könyv is napvilágot látott, melyek 

elsősorban a statisztikai adatokat dolgozzák fel, de születtek történeti és jogi munkák is.
73

  

A katonatisztek csak engedéllyel nősülhettek, az engedélykérésnek meg volt a maga 

menete, és pontosan meghatározták ehhez, milyen dokumentumokat kellett benyújtani a 

honvédelmi minisztérium 13. osztályára. Az osztály ügykörébe tartoztak a katonai büntető 

igazságszolgáltatásra vonatkozó ügyek és a tisztek nősülési ügyei is.
74

 A Hadtörténelmi 

Levéltárban évenként, betűrendben találhatók meg a házassági és válási ügyekhez 

kapcsolódó iratok. Elsősorban a tiszttársak által kitöltött kérdőíveket vizsgáltam, mivel 
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azoktól reméltem információt a friss házasok életkörülményeiről. A kérdőíveket 1928 után 

vezették be, előtte helyben összeállított íveket töltettek ki. Minden évhez aránylag sok 

nősülési ügy tartozott és az alapvető problémák ismétlődtek. A forrásbőség miatt 

kiválasztottam két reprezentatív évet (1929 és 1935), melyek anyagát tételesen 

áttanulmányoztam. Ritkán találtam olyan ügyirat-halmazt, melyben a beadott kérvénytől az 

házasság megkötésének bejelentéséig minden dokumentum megtalálható lenne. Kérdés, 

hogy már akkor nem született az ügyben döntés, vagy megakadt az engedélyeztetési 

folyamat, illetve az eltelt idő során vesztek el papírok. Kevés az egyszerű eset is, ahol 

minden irat megtalálható és minden előírt feltételt teljesítettek a házasulók. A legtöbb 

esetben a házassági óvadéktőke elengedése vagy csökkentése a kérés, természetesen a 

házassági engedély kérése mellett. A disszertációban olyan eseteket emeltem ki, amelyek 

vagy teljesek, vagy valamilyen oknál fogva figyelemre méltóak. 

A házasságok megismeréséhez nagyon hasznos forrás lehet a házassági szerződés, de a 

Hadtörténelmi Levéltár anyagában egyet sem találtam. A civil házasságot tekintve azonban 

már születtek erre a forrástípusra alapozott tanulmányok.
75

  

A tiszti házasság engedélyeztetésével kapcsolatban 2010-ben Szakály Sándornak jelent 

meg egy rövid forrásközlése Kádár Gyula főhadnagy nősülésével kapcsolatban.
76

 

 

3. 2. Anyagi helyzet 

 

A család anyagi hátterének megismeréshez – az alapot adó G–10-es 

illetményszabályzatokon kívül – felhasználtam a Hadtörténeti Múzeum Kéziratos 

Emlékanyag-gyűjteményében található tiszti illetménykönyvecskéket, és két 

interjúalanyom családjából is került hozzám másolatban egy-egy zsoldkönyv. Azonban az 

anyagi lehetőségek az életmód szempontjából akkor nyertek értelmet, ha szerepet kapott az 

ellentétes oldal is, vagyis az, hogy mire és mennyit költöttek a tisztek és családtagjaik. 

Ehhez árjegyzékeket hívtam segítségül. Nagyon hasznos lett volna, ha háztartási naplók is 

a rendelkezésemre állnak. De sajnos a Hadtörténeti Múzeumban – mely az ilyen típusú 

források lelőhelye lehetne – csak egy ilyen napló található az első világháború időszakából. 

Ez a dokumentum azonban nem katonacsaládhoz kötődik, hanem elsősorban a háborús 

évekre szolgál forrásul.
77

 Lukács Anikó a Budapesti Negyedben bemutat egy – a Budapest 
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Főváros Levéltárában található – olyan háztartási naplót, ahol a családfő katonatiszt, a 

naplóból kapott információkat ráadásul kiegészítik a családi levelezésben található adatok. 

A napló jól bemutatja a család fogyasztásának struktúráját, de a vásárlások többségénél 

nem ad meg mennyiséget, így a financiális kiadások nem követhetőek pontosan.
78

 

A már említett házassági iratok is segítettek bizonyos anyagi vonatkozások 

tisztázásában. Egyrészt – természetesen – számos információt tartalmaztak a papírok a 

kaucióról és az apanázsról, de innen kaptam információt például a lakhatás költségeire 

vonatkozóan: a lakbérről vagy a rezsiköltségről, továbbá arról, hogy a bérelt lakásoknál 

milyen költségeket viselt a bérbeadó és a bérlő. 

 

3. 3. Kedvezmények rendszere 

 

Az anyagi helyzet bemutatásakor külön fejezetet szántam a tisztikart és hozzátartozóikat 

megillető kedvezményekre. Ehhez forrásul lexikonokat, zsebkönyveket és zsebnaptárakat 

használtam fel. A kedvezmények rendszerét próbáltam bemutatni, tehát nem haladtam 

végig az évről évre változó kedvezmények során, külön kitérve a változatos összegekre és 

százalékokra. Úgy gondoltam, hogy a tisztek is ezekből a könyvekből értesültek a 

közérdekű információkról, ezért is nyúltam ezekhez én is. Próbáltam úgy kiválasztani az 

éveket, hogy nagyjából lefedjék a dolgozatban vizsgált időszakot. Az 1910-es évekhez a 

budapesti Külügy-Hadügy
79

 politikai, katonapolitikai, később tisztán katonai jellegű lap 

zsebnaptárát választottam. Az 1920-as évekhez a Honvédelem című folyóirat zsebkönyve 

biztosított adatokat; maguk a szerkesztők a következőt írták az előszóban: „Méltán 

állíthatjuk, hogy Zsebkönyvünk ma már a m. kir. Honvédségünk tagjainak és azok 

családtagjainak nélkülözhetetlen segédeszköze – mindennapi életének legfontosabb, 

leghasznosabb kalauza; illetékügyeire és jóléti szükségleteire vonatkozó mindennemű, 

érvényben levő határozmányok, rendeletek, valamint egyéb tudnivalók bő, gazdag, pontos 

tárháza.”
80

 Az 1930-as, az 1940-es évekhez a Katonai Zsebnaptár és Zseblexikon kötetei 

szolgáltak hasznos útmutatóul.
81

 A zsebkönyvek évente nagyjából azonos tartalommal 

jelentek meg, voltak állandó rovatok. A könyvecskék naptárral kezdődtek, majd az adott év 
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eseményei következtek, ezt követte a kormányzó és családjának, valamint a katonai és 

kabinet irodáinak bemutatása. Több oldalt szenteltek a hadseregvezetés és a honvédelmi 

minisztérium ismertetésére, majd sorban jöttek az illetményi, nősülési, lakással kapcsolatos 

tudnivalók, a kedvezmények, kitüntetések, lovagias ügyek. 

A kedvezményeket illetőleg nagyon jól használható a Nyugdijas Katonatisztek 

Évkönyve. A tiszteket megillető kedvezményi rendszer feltérképezéséhez elsősorban az 

1931. évi könyvet használtam fel, mivel ebben a kiadványban kapott helyet az a betűrendes 

tájékoztató, ami bemutatja a katonai ellátásra vonatkozó rendelkezéséket és tudnivalókat.
82

 

A nem központilag meghatározott kedvezmények áttekintéséhez a kereskedelmi 

reklámok adtak segítséget, melyek folyóiratokban és évkönyvekben jelentek meg. 

 

3. 4. Társadalmi helyzet és elvárások 

 

A társadalmi helyzettel és elvárásokkal foglalkozó fejezetnél egy más típusú forrást is 

felhasználtam, a szépirodalmi műveket. Véleményem szerint a szépirodalmi művek, 

regények, drámák lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy megtudjuk, mit gondoltak a kortársak 

a katonákról, katonatisztekről. Egyetértek azzal az elmélettel, hogy a korszak írói (például 

Thury Zoltán, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Márai Sándor) koruk jelenségeit – 

köztük például a tárgyi világot – kellő érzékenységgel figyelték és a társadalomtudomány 

számára használható módon közölték műveikben.
83

 A dolgozatban szereplő regények, 

novellák és drámák kortárs vélemények mellett a katonatiszti mentalitásra, 

gondolkodásmódra is rávilágítanak. Az általánosítással azonban óvatosan kell bánni, 

ugyanúgy, mint bármely más „teremtett világgal” szemben. Tudomásul kell tehát venni, 

hogy „határozott korlátai vannak annak, hogy az irodalmat közvetlenül eszközként 

használhassuk a ténybeli valóság megismeréséhez.”
84

 Így például nem húzható rá minden 

tisztre az a viselkedési forma, ami például Pellegriny Albert (Diplomata) regényeiben 

megjelenik. Szem előtt kell tehát tartani, hogy a szépirodalom mégiscsak fikció és speciális 

forráskritikát igényel. 

A civil világban az úriember jelzőre csak azok tarthattak igényt, akik kötelezően 

betartották az európai úriemberekre kötelező szabályokat – írja egy sok kiadást megért – 
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elsőször az 1920-as években megjelent – illemtankönyv.
85

 A katonatisztekre ez 

hatványozottan volt érvényes, több tanácsadó könyv is megjelent, hogy segítse a tiszteket 

eligazodni a társasági szabályok útvesztőjében. Kézikönyv jelent meg például a „magasabb 

rendfokozatra törekvő altisztek” számára,
86

 amely két részben indít el az önnevelés, az 

önképzés és az illem, jómodor, valamint az udvariasság elsajátításának útján. Bemutatja a 

„kiváló és szerencsés” emberek jellemzőit, illetve a káros szokásokat és jellemhibákat. A 

szerző, Deményi Antal külön fejezetet szentel azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket az 

élet megkövetel a ranglétrán felfelé igyekvő embertől. Külön rész foglalkozik azzal, hogy 

mi alapján lehet kiválasztani a megfelelő élettársat, milyen a helyes viselkedés különféle 

szituációkban és hogy milyen legyen az otthon légköre. 

A katonatisztekre vonatkozó illemtankönyvek német nyelven még a Monarchia 

fennállása idején íródtak és több kiadást éltek meg.
87

 Később megjelenhettek magyar 

nyelven is, felhasználva a német nyelvű kiadványokat. Ilyen volt például Kollmann Dezső 

hadnagy tiszti fegyverhasználatról szóló tanulmánya, amit Ludwig Berger százados német 

nyelvű könyvére alapozott.
 88

 A civil szféra számára készülő illemkönyveket is olyan 

szerzők írták, akiknek közük lehetett a hadsereghez. Szabó István Andor, Az úriember 

című könyvecske írója a bevezető szerint a császári és királyi katonai reáliskolában az 

„Anstandslehre” előadótisztje volt. A bevezetés kihangsúlyozza, hogy „katonaiskolákban 

ez rendes tantárgy [ti. az illemtan] és el kell ismernünk, hogy katonatisztképző intézeteink 

az életbe kilépő növendékeik számára különb fellépést biztosítanak, mint a civil 

középiskolák.”
89

 

A katonatiszti réteg és a velük szemben támasztott társadalmi elvárások 

megismeréséhez elengedhetetlen az illemtankönyvek és az életvezetési tanácsadókönyvek 

használata. 

 

3. 5. Gyermekek, gyermekkor 

 

A gyermekkorral foglalkozó fejezetet a rendelkezésre álló forrásmennyiség szerint két 

részre kell osztani. Az egyes katonatiszti családban született és felnőtt gyermek életéről 
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kevés információval rendelkezünk. Viszont az iskoláskort illetőleg bőséggel léteznek 

egyidejű és utólagos források. 

A kisgyermekkort tekintve nagyon jól használható forrás az ún. nevezett babanapló. A 

kutatásaim során két ilyen kötet került a kezembe. Az egyik egy „igazi” monarchiabeli 

családba született, leendő katonatiszt babakönyve, a másik egy tüzérszázados 1942-ben 

született fiúgyermekéről szóló feljegyzéseket tartalmazó kötet. A korábbi, 1913-ban 

kezdődő naplót – az írásképből és a megfogalmazásokból kikövetkeztetve – a két szülő 

vezette. A német nyelven, kézzel írt, több helyen nehezen olvasható könyvecske Hübner 

Vilmos csecsemő- és kisgyermekkoráról számol be. Ezenkívül a naplót használó szülő 

számára készült útmutató arról is számot ad, hogy az 1910-es években mit, milyen 

fejlődési szakaszokat tartottak fontosnak egy kisgyermeknél. Ez a forrás általános 

információkat tartalmaz, a dolgozat témájához annyiban illeszkedik, hogy az apa 

tengerésztiszt, s később a fiú, akiről a feljegyzések szólnak, maga is katona, pontosabban 

tüzértiszt lesz. A másik napló magyar nyelvű, jóval kevesebb fejezetet tartalmaz, viszont 

több fénykép van benne. Ezt a könyvecskét az édesanya vezette, befejezésül az utolsó 

bejegyzést nemcsak fiáról, hanem fiának írta, annak esküvője után.
90

 

Az iskoláskort megelőző időszakra az interjúkból kaptam értékes adatokat, illetve itt 

tudtam nagyon jól használni azt az egy-két életrajzot, ami nyomtatásban megjelent.
91

 

 

3. 6. Katonaiskolák 

 

A gyermekkor nagy része a katonacsaládok gyermekei számára a katonaiskolákban telt. Az 

1930-as, 1940-es években szinte valamennyi iskola megíratta, megírta történetét. A 

legtöbb könyv az első világháború végéig dolgozza fel az intézmények történetét és 

betekintés nyújt azok működésébe, hétköznapi életébe.
 92

 Problémát jelent a mai kutató 

számára, hogy egyik könyv sincs jegyzetekkel ellátva, ami azért is sajnálatos, mert az 

intézmények többségénél a második világháború alatt megsemmisültek – a könyvek 

írásakor még rendelkezésre álló – iskolai irattárak. Az iskolák két világháború közötti 

működését az évente megjelenő értesítőkből lehet megismerni.
93

 

                                                 
90

 Gereben Ferenc babakönyve, 1942–1965. 43–44. pp. 
91

 Kádár 1978.; Görgey 2004.; Futaky János 2007.; Futaky Hajna 2007. 
92

 Péterfy 1934.; Garay 1939.; Szentesy 1943.; Hidvéghy 1937.; 
93

 A Rákóczi Ferenc M. Kir. Soproni Reáliskolai Nevelőintézet 1922–23. és 1923–24. értesítője. Sopron, 

1923–1924.; 1924–25-től 1931–32. évi Értesítőig. Sopron, 1925–1932. 



28 

 

Az 1990-es években sorra alakultak az ekkori reál- és hadapródiskolákhoz kapcsolódó 

bajtársi körök, illetve a régi növendékek új kiadványokat állítottak össze alma materük 

történetéről, működéséről és hétköznapi életéről.
94

 Ezenkívül összefoglaló kötetek
95

 láttak 

napvilágot a katonai oktatásról és megjelent néhány visszaemlékezés is.
96

 A katonaiskolák 

kutatástörténeténél meg kell említeni Martinkó József, Miklós Zoltán és Szabó Mária 

nevét, akik behatóbban foglalkoztak a katonai oktatással és neveléssel.
97

 Martinkó József 

mindkét könyvében végighalad a katonai középiskolák történetén a kezdetektől 1996-ig. 

Röviden közli az iskolák történetét, szervezeti felépítését, a szabadidő-felhasználásra 

azonban csak kevés helyen tér ki. Miklós Zoltán tanulmányaiban a katonai nevelés és 

oktatás történetét vázolja fel a kiegyezéstől 1945-ig. Arra keresi a választ, hogyan épült be 

a katonai oktatás az országos rendszerbe. Szabó Mária egy szempontot emelt ki a két 

világháború közötti katonaiskolák vonatkozásában, azt vizsgálta, milyen volt a tanintézetek 

történelmi és katonai tudatformálása. 

A Hadtörténelmi Levéltár katonai tanintézetek néven külön fondban tárolja az iskolák 

iratanyagát.
98

 Az iskolai fejezet elkészítésekor – a megjelent irodalomra és a disszertáció 

témájára való tekintettel – elsősorban a hétköznapi életre, a szabadidő eltöltésére 

koncentráltam és próbáltam ebből a szempontból olyan információkat feltárni, amelyek 

még nem jelentek meg más kiadványban. 

 

3. 7. A Honvédtiszti Leánynevelő Intézet 

 

Az egyetlen „katonaiskola”, melyről az átlagosnak mondhatónál kevesebb kötet jelent 

meg, a soproni Magyar Királyi „Zrínyi Ilona” Honvédtiszti Leánynevelő Intézet, ezért is 

kapott a dolgozatban egy külön fejezetet. Az iskoláról hasonló időben és indoklással 

jelentek meg kiadványok, mint a fiúiskoláknál. Az intézet történetéről 1936-ban látott 

napvilágot egy munka Gangel Erzsébet tanárnő tollából.
99

 A vékony könyvecske 1850 és 

1936 között mutatja be az intézmény történetét, néhány fényképpel illusztrálva. Sajnos ez a 

munka sincs jegyzetelve – a fiúiskolák történetéről szóló nyomtatott forrásokhoz hasonlóan 

– és a források sincsenek egyéb más módon feltüntetve, pedig az 1936-ban még 
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rendelkezésre álló iskolai irattár ugyanúgy teljes egészében megsemmisült, mint a többi 

intézménynél. 

1992 szeptemberében az iskolai emléktábla-avatás alkalmából jelent meg egy kis 

emlékfüzet.
100

 A volt növendékek egy csokorba gyűjtötték a fellelhető dokumentumok egy 

részét. Az emlékfüzet kivonatosan tartalmazza az Intézet történetét, visszaemlékezéseket, 

naplórészleteket. Azonban a füzet Sopronban jelent meg kétszáz példányban, s nem került 

a nagy nyilvánosság elé. 

2000-ben egy újabb könyv jelent meg a leánynevelő intézettel és tanulóival 

kapcsolatban. Kasza Lajos állított össze egy munkát Zrínyista lányok címmel, amely hat 

növendék visszaemlékezését tartalmazza. A könyv címe azonban annyiban megtévesztő, 

hogy az elbeszélések nagyon kis része szól a Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő 

Intézetben töltött időről, bár végigköveti a szerepelők életútját.
101

 

Sopronban Németh Ildikó főlevéltáros kutatja a soproni iskolák történetét, így a 

honvédtiszti leánynevelő intézetét is, igaz elsősorban az 1920-as évekig. Több tanulmánya 

jelent meg a soproni középfokú és középszintű iskolákról, s a nőnevelés városi 

intézményeivel is foglakozott. 2006-ban és 2010-ben előadásokat tartott a tiszti 

leányiskolákkal kapcsolatban.
102

 

A nevelőintézetről szóló részben a Hadtörténelmi Levéltárban fellelhető csekély 

mennyiségű iratanyagon kívül elsősorban az oral history eszközeivel éltem. Ezzel 

magyarázható, hogy az új információk jelentős része az 1930-as, 1940-es évekre 

vonatkozik. A felhasználható források körét lényegesen bővítették az interjúalanyoknál 

megtalálható iratok, fényképek és tárgyi emlékek. 

 

3. 8. Lakásviszonyok 

 

A házassági iratok között szerepelő bajtársi kérdőívek egyik tétele a leendő házaspár 

lakására vonatkozik, így ezeket szerettem volna felhasználni a tiszti családok lakásaival 

felmerülő kérdések megválaszolására. Azonban ezek a kérdőívek – főleg a 

szempontjaimhoz mérten – nagyon szűkszavúak. Viszont a házassági anyagban találtam 
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különböző nyilatkozatokat arról, hogy az ifjú pár hová és milyen lakásba fog költözni. A 

kialakítandó otthon szempontjából figyelembe kellett venni azokat a becslési 

jegykönyveket, amelyek abban az esetben készültek, ha a házassági óvadéktőkét a 

menyasszony családja egy ingatlant megterhelve biztosította. Néhány esetben a kísérő 

iratokból az is kiderült, hogy a házaspár majd a felbecsültetett épületben, házban fog lakni. 

Így a jegyzőkönyvek segítségével képet kaphattam arról, milyen volt ezeknek a házaknak a 

felépítése, beosztása, tetőzete, padozata, komfortfoka. Ezek a dokumentumok azonban a 

berendezést illetőleg nem nyújtottak segítséget, melynek feltárásához más forrásokat 

kellett keresni. 

Az interjúkban a legtöbb esetben a lakásberendezést illetőleg általános válaszokat 

kaptam, és igen kevés fénykép maradt fenn bizonyíthatóan tiszti lakásokról. A levéltári 

iratok, főleg a honvédelmi minisztérium 11. osztályának dokumentumai elsősorban 

építkezésekről, átalakításokról, ingatlanokról szóltak. Az osztály ügykörébe tartoztak 

ugyanis a laktanyák, lő- és gyakorlóterek építkezései, átalakításai és karbantartása, a 

lakberendezési tárgyak ügyei és az elhelyezési ingatlanok nyilvántartása. Az osztály 

anyagában megtalálható házirendek, alaprajzok, berendezési szolgálnak forrásbázisul 

abban, hogy megismerhető legyen, milyen körülmények között életek a tisztek és 

hozzátartozóik. De ez még így is elég kevés adatot jelent! Így abból a feltételezésből kellett 

kiindulnom, hogy egy állásszerű,
103

 tiszti lakásnak meg kellett felelnie egy középosztályi 

lakástól elvártaknak. Ehhez azonban tudni kell, milyen is egy középosztály számára 

megfelelő lakás, melynek megismeréséhez bőséggel állnak rendelkezésre mind kortárs 

kiadványok
104

, mind történeti munkák.
105

 A korabeli lakások megismerésének – 

közismerten fontos – elsődleges forrásai a lakásleltárak lennének, de ilyet a levéltári 

kutatásaim során nem találtam és az interjúalanyaim sem tudtak ilyen típusú dokumentum 

létezéséről. Szóba jöhettek volna még végrendeletek is, de a tisztekkel kapcsolatban 

ilyenre sem bukkantam, bár a Szolgálati Szabályzat függeléknek harmadik mellékletében 

külön kitér a honvédegyének végrendelkezéseire.
106

 A beszállásolási törvény nyújtott némi 

támpontot ahhoz, mi volt egy tiszti szállás esetén a minimálisan elvárt berendezés. A tárgyi 

források köréből csak néhány fénykép és múzeumi tárgy utal csak arra, hogy milyen 
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egyedi berendezési forma, vagy díszítés jelent meg egy olyan lakásban, ahol katonatiszt 

volt a családfő. 

 

4. Összegzés 

 

A disszertáció megállapításai tehát elsősorban írott forrásokon alapulnak, esetenként 

felhasználtam tárgyi emlékeket, de ezeknek mennyisége nagyon csekély volt. Az 

elsődleges források
107

 közül az eseményekkel egyidejűleg keletkezett iratokat (levelek, 

kérvények, űrlapok), újságcikkeket, leveleket, évkönyveket, törvényeket, okiratokat 

(igazolványok, zsoldkönyvek, bizonyítványok), rajzokat (tervrajzok, egyéb rajzos útmutató 

ábrák) és fényképeket használtam fel. Az ún. szekunder vagy utólagos, nem az 

eseményekkel egy időben keletkezett források köréből a visszaemlékezésekkel (oral 

history, emlékiratok, életrajzi könyvek) dolgoztam. Természetesen nem lehetett 

megkerülni a dolgozat témáját bármilyen irányból vagy mértékben érintő 

kutatásrendszerező szakkönyveket sem. 
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III. A katonatiszti házasságkötések, válások és azok szabályozása
108

 

 

1. Előzmények 

 

A Habsburg-birodalom katonatisztjei a 18. század közepéig szabadon nősülhettek, a 

legénységi állomány tagjainak házasodását azonban parancsnoki engedélyhez kötötték. A 

szokások szerint a hozzájárulás megköszönéseként a katona köteles volt az engedélyezésre 

hivatott elöljárójának egy ezüst kanalat ajándékozni.
109

 A házasságkötési szabályozások 

kérdésének megjelenése a katonai adminisztrációban közvetlen összefüggésben állt az 

állandó hadseregek létrejöttével. A zsoldos katona bármikor megnősülhetett, sőt, feleségét 

és gyermekeit magával vihette a hadjáratokba is.
110

 

Általános jelenségnek számított azonban, hogy a tisztek fizetése nem volt elegendő 

családjuk eltartására. Ez, és hogy a növekvő özvegyi nyugdíjak összege igen nagy terhet 

jelentett az államnak, vetett véget a tisztek szabad házasodásának. Először egységenként 

korlátozták azok számát, akiknek engedélyezték a családalapítást. A rendelkezések 

értelmében a tisztek csak olyan vagyoni helyzetű nőkkel köthettek házasságot, akik anyagi 

szempontból nem jelentettek további megterhelést az államkincstár számára.
111

 

Az aktív tisztek házasságkötését Mária Terézia szabályozta először 1750-ben. A 

szabályozás indoklása szerint az a tiszt, amelyik engedély nélkül köt házasságot, 

megsértette a katonai alárendeltség elvét. A növekvő számú feleségek – és a személyükkel 

együtt járó – poggyászkocsik jelentősen megterhelték az ezredeket, ezenkívül a tisztek nem 

tudták eltartani a családjukat, ezért eladósodtak és elszegényedtek.
112

 A rendelet az 

ezredtulajdonos, az ezredparancsnok és a tiszti gyűlés
113

 hatáskörébe utalta a házasságok 

engedélyezését. Megkövetelte a házassági kaució
114

 banki letétbe helyezését, ami által 

gondoskodott a tiszti családok társadalom által megkívánt életszínvonaláról és az özvegyek 
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ellátásáról.
115

 Az 1771. évi óvadékrendelet pontosan megszabta a tiszti rangokhoz 

megkövetelt kaució összegét. Minél magasabb rangú volt a leendő férj, annál nagyobb volt 

a kaució összege.
116

 

II. József 1777. évi rendelete már a kaució nélküli házasságról is intézkedett. Erre akkor 

nyílt lehetőség, ha az uralkodótól a házasulandók engedélyt kaptak, valamint a tiszt 

lemondott felesége nevében mindennemű nyugdíjigényről.
117

 1812-ben
118

 a jogszabály úgy 

rendelkezett, hogy az addigi meghatározott összeg letétbe helyezése helyett bizonyos évi 

jövedelmet kellett biztosítani a házasulandóknak, ami származhatott ingatlanból vagy más 

forrásból. Ugyanez a rendelet kötötte ki azt is, hogy a tiszti állománynak egy időben csak 

hatodrésze lehetett nős. 1861-ben
119

 és 1887-ben is megemelték a kaució összegét, de 

arányaiban több tiszt számára engedélyezték a házasságkötést. A csapattisztek egynegyede, 

a vezérkari tisztek fele lehetett nős.
120

 

1756-ig csak lefokozással büntették azt, aki engedély nélkül kötött házasságot, később 

magát a frigyet is érvénytelenítették és megbüntették a házasság létrejöttében 

közreműködő papokat és lelkészeket is.
121

 

A szabályozások elsődleges következménye az lett, hogy a tisztek későn vagy 

egyáltalán nem kötöttek házasságot. A katonatiszti házassági modell így az ún. Hajnal-féle 

demográfiai elmélet
122

 szerint a nyugati házasodási modellt követte. Erre a mintára a késői 

házasságkötés, valamint a hajadonok és nőtlenek számának magasabb aránya jellemző. 

Magyarország egész lakosságára azonban a 19. század második feléig inkább a keleti 

modell volt a jellemző: az általánosan és korán megkötött házasság.
123

 

 

2. A 20. századi törvényi szabályozások 

 

A 20. század első felében a katonatiszti nősülés szabályozásának alapjául elsősorban a 

Ferenc József által 1913 szeptemberében jóváhagyott A–57. jelzésű „Nősülési szabályzat a 
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m. kir. honvédség és csendőrség számára” című szabályzat szolgált.
124

 A szolgálati könyv 

közvetlen előzményének tekinthető az 1907. évi rendelet,
125

 amely a tisztikar felének 

engedélyezte a házasságot, de egyben jelentősen megemelte az óvadék összegét.
126

 Egy 

évre rá kiadták az A–57-es számú szabályzat első változatát,
127

 amit kiegészítettek egy 

függelékkel
128

 és a nősülési szabályzat által megkívánt beadványokra és okiratokra 

vonatkozó bélyegszabályzattal.
129

 

A katonai házasságkötésekre is alapvetően vonatkoztak az állami törvények. Így az 

1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról, amely tartalmazta többek között az 

eljegyzés, a házassági akadályok, a házasságkötés, a házasság érvénytelenségének és 

megszűnésének, valamint az ágytól-asztaltól való elválásnak a mibenlétét. E törvény a 

házassági akadályok között sorolta fel a véderőről szóló rendelkezés értelmében szükséges 

nősülési engedély hiányát,
130

 az engedély nélküli házasságkötés megtorlását pedig a 

katonai büntetőbíráskodás hatáskörébe utalta.
131

 A katonai büntetőtörvénykönyv 

életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel 

kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930. évi III. törvénycikk értelmében: 

„Az oly tényleges katonai egyén, aki az illetékes hatóság engedélye nélkül megnősül, egy 

hónaptól hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő.”
132

 

A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk is rendelkezett az engedély nélküli 

házasságról. A törvény kimondta, hogy „amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 

rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással büntetendő, 

aki a jelen törvényben vagy az ennek alapján kibocsátott rendeletben foglalt tilalom 

ellenére nősül.” Ezenkívül pénzbüntetést szabott ki azokra a polgári tisztviselőkre, akik a 

tiltásról tudva közreműködtek a házasság megkötésénél.
133

 Ugyancsak a honvédelemről 
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szóló törvény határozta meg azoknak a körét, akiknek hatósági engedélyre volt szükségük 

a házasságkötéshez.
134

 

Az alapvető jogi szabályzásokon változtatott a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. 

törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges 

fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941. évi XV. törvénycikk. A jogszabály többek között 

előírta a házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálatot és megtiltotta a zsidónak minősülő 

és nem zsidó felek közötti házasságkötést.
135

 

Az 1913-ban kiadott Nősülési szabályzat egészen 1944 novemberéig kisebb 

változtatásokkal érvényben maradt. A kisebb-nagyobb módosítások a Rendeleti 

Közlönyben
136

 láttak napvilágot. Elsősorban azok a rendelkezések változtak meg, amelyek 

a házassági óvadéktőkével voltak kapcsolatban. Így rendszeres időközönként jelent meg 

rendelet a házassági óvadéktőkék összegének meghatározásáról,
137

 illetve a kaucióhoz 

felhasználható értékpapírok jegyzékéről.
138

 Apró változások történetek a házassági 

engedélykérelmezések eljárásában
139

 és kissé módosultak az illetékszabályok.
140

 

Jelentősebb változás 1942-ben történt, amikor Horthy Miklós kormányzó rendelkezése 

értelmében kibővítették azok körét, akik nem kaphattak nősülési engedélyt.
141

 

1944. november 17-én kelt Szálasi Ferenc, Magyarország Nemzetvezetőjének 

rendelkezése, amely módosította a katonatisztek nősülésének szabályozását.
142

 Eltörölte a 

házassági óvadéktőke biztosításának kötelezettségét, engedélyezte a hadnagyok számára a 

nősülést és az ara személyének vizsgálatakor már nem kellett figyelembe venni a 

(társadalmi) származást. A rendelet alapján minden tisztnek és tisztviselőnek – 

rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül – a honvédelmi miniszter adta meg a 

nősülési engedélyt. 

A legjelentősebb változás a katonatisztek házasságának engedélyezésében 1945 

áprilisában történt. A Honvédelmi Közlönyben megjelent rendelettel
143

 hatályon kívül 

helyezték az addig érvényben lévő Nősülési szabályzatot. A házasságot továbbra is 

engedélyhez kötötték, a szolgálati úton benyújtott kérvény mellé csatolni kellett két 
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tiszttárs által írt véleményezést az ara szeplőtlenségéről, a menyasszony erkölcsi 

bizonyítványát és kiskorúság esetén a szülők beleegyező nyilatkozatát. Össze kellett hívni 

a legalább tíz tagból álló tiszti gyűlést, amely megvitatta, hogy valóban feddhetetlen 

előéletű-e az ara. A tisztikar tagjainak egyértelműen nyilatkoznia kellett, hogy 

engedélyezik-e a frigyet vagy sem. A kiadott nősülési engedély 6 hónapig volt érvényes és 

a férjnek a házassági anyakönyvi kivonat bemutatásával tudatni kellett az elöljárósággal, 

hogy az esküvő megtörtént. A rendelet kitért a háborús időszakban engedély nélkül 

megkötött házasságokra. Kérvényezni lehetett a házasság utólagos engedélyezését. Az 

utólagos engedélyezés segítségével az azóta megözvegyültek igényt formálhattak özvegyi 

nyugellátásra. A rendelet érdekes kitétele volt, hogy leszögezték: a házastársak között 

szolgálatban 25 év, nyugállományban 20 év lehet a maximális korkülönbség. A rendelet 

mintát adott az engedélykéréshez és a véleményezési nyilatkozathoz. A megkérdezett 

tiszttársnak már nem kellett több pontból álló kérdőívet kitölteni, hanem a körbélyegzővel 

és aláírásával hitelesített iraton csak ki kellett jelentenie, hogy az arát régóta ismeri és 

megfelelőnek tartja a tiszti feleség szerepére. A háború előtti rendelkezésekhez képest a 

legfontosabb különbség az volt, hogy az engedélyezést továbbra sem kötötték kaucióhoz. 

 

3. A nősülési szabályzat ismertetése 

 

Az 1913-ban kiadott A–57. jelzetű szabályzat a honvédelmi miniszter
144

 körrendeletével 

kezdődik, amely kimondja az új szolgálati könyv megjelenését, felsorolja a hatályukat 

vesztett rendeleteket és az új jogszabály-módosításokat. A szabályzat általános 

rendelkezéseinek első része tartalmazza a honvéd- és csendőrtisztek, tisztviselők, tiszt- 

(tisztviselő-) jelöltek, illetve rangosztályba nem sorolt havidíjasok nősülésére vonatkozó 

előírásokat, a második rész a legénységi állományú egyének házasságaival foglalkozik. A 

szabályzat hat darab mellékletet tartalmaz. Az első táblázatba foglalva felsorolja a 

nősülendő rendfokozatának vagy szolgálati állásának megfelelő óvadéktőke összegét. 

Megjegyzendő, hogy ha a vőlegény nem töltötte be életének 30. életévét, akkor 50%-kal 

magasabb kauciót kellett biztosítani. A második és negyedik melléklet tulajdonképpen 

okmánymintákat mutat be: a tiszti állomány és a legénység nősülési engedélyeit. A 

harmadik a., b. és c. mellékletben a házassági óvadék ajánlási okmányának 

fogalmazványai olvashatók. A beadványokra, okiratokra, kiadványokra és segédiratokra 
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vonatkozó bélyegszabályzat a szolgálati könyv ötödik melléklete. Az utolsó csatolmány a 

pénzügyminiszter utasítását tartalmazza, amely a katonaházassági biztosítékul letett 

magyar államadóssági kötvényekkel kapcsolatos eljárással foglalkozik. 

A szabályzat a tiszti házassággal kapcsolatban a következőket szögezte le. A 

házasságkötéshez hatósági engedélyre volt szükségük a tényleges honvédeknek és 

csendőröknek, a szolgálatot teljesítő honvéd- és csendőrtiszteknek, a katonai 

rokkantházakban ellátásban részesülőknek, a szolgálatban álló, de tartósan 

szabadságoltaknak, illetve az állományba nem vett újoncoknak.
145

 A hatóság által kiadott 

engedély azonban feltételes volt, akkor lehetett vele élni, ha a házasságkötésnek más 

törvényi akadálya nem volt.
146

 

A tiszteknek kiadott nősülési engedély több feltételhez volt kötve. Az engedélyt csak 

akkor adták meg, ha a megkívánt óvadéktőkét megfelelő módon biztosították, ha az ara 

szeplőtlen hírnevű, a nősülendő állásának megfelelő társadalmi műveltségű és származású 

volt, ha a frigy az állásszerű házasság követelményének mindenben megfelelt és más 

akadály nem állt fenn.
147

 

A szabályzat értelmében nem kaphattak engedélyt a tiszt- (tisztviselő) jelöltek és a 

gyakornokok. A kormányzó 1942. évi rendelkezése értelmében ugyancsak nem 

nősülhettek a katonaállományú, továbbá szakszolgálatos, gazdászati és szertári hadnagyok, 

valamint a hadiakadémia, a lovagló- és hajtótanárképző-iskola, valamint a honvéd központi 

testnevelési intézet hallgatói. 

A hallgatók nősülését megtiltó rendelet 1942 szeptemberében került nyilvánosságra, 

azonban a hadiakadémián előtte sem pártolták a tanulók házassági szándékát. Kisbarnaki 

Farkas Ferenc vezérőrnagy 1942 januárjában kibocsátott egy akadémikusi parancsot, 

amelyben az akadémikusok által tett eljegyzési és házassági ígéretekkel foglalkozott.
148

 Az 

Akadémia parancsnoka felhívta a figyelmet arra, hogy egy tiszt 27 éves kora előtt elvileg 

nem nősülhetett és 24 éves kor előtt csak kivételes esetben kaphatott nősülési engedélyt a 

kormányzótól. Úgy ítélte meg, hogy egy akadémikus által tett házassági ígéret csak 

komolytalan lehet, sőt nevetséges, hiszen „éppen koránál fogva az esetleges csinos 

termeten kívül talán mást sem lát, nem ismerheti biztonsággal a család vagyoni, társadalmi 
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és származási viszonyait”.
149

 Tehát egy hallgató éppen azokban a dolgokban nem 

rendelkezhetett pontos információkkal, amelyek elengedhetetlenek voltak egy tiszt 

házasságkötésénél. A korai ígérettel az ifjú annak tette ki magát, hogy az adott szó 

betartásakor kénytelen volt tiszthez és úrhoz méltatlan módon viselkedni és visszavonulni. 

Márpedig egy akadémikussal szemben elsődleges elvárás volt, hogy gerinces, egyenes 

jellemű férfi legyen mind a szolgálatban, mind a magánéletben. A parancsnok 

természetesen örömmel vette, hogy a hallgatók társadalmi életet élnek, lányos házakhoz és 

mulatságokba járnak, mivel ez elősegítette, hogy társaságban fesztelenebbül mozogjanak, 

modoruk csiszoltabb, viselkedésük úribb legyen. Leszögezte azonban, hogy „míg a 

házasság a maga idején szentség és hazafiúi kötelesség is, addig annak időelőtti 

profanizálása nemzeti szempontból is megbocsáthatatlan súlyos bűn.”
150

 

A nősülési engedélyt szolgálati úton kellett felterjeszteni, és a nősülendő 

parancsnokának, illetve a tiszti gyűlésnek nyilatkoznia kellett a megkötendő frigyről.
151

 A 

nősülési engedély iránti kérvényhez csatolni kellett a jegyesek keresztlevelét és születési 

anyakönyvi kivonatát, kiskorúság esetén a szülők beleegyező nyilatkozatát, özvegység 

esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, válás esetén a felbontást igazoló 

okmányokat. Ezeken kívül egy nyilatkozatot arról, hogy ki fogja biztosítani a házassági 

óvadékot.
152

 Csatolni kellett még a tiszti gyűlésen készült jegyzőkönyvet és 1941 után a 

leendő feleség származási tábláját.
153

 A nősülési engedélyt a VI. rangosztálytól felfelé 

(alezredeseknek, ezredeseknek és a tábornoki kar tagjainak), illetve a közvetlen 

környezetében szolgáló tiszteknek az államfő adta, a VII. rangosztálytól lefelé 

(őrnagyoknak, századosoknak, főhadnagyoknak és hadnagyoknak) pedig a honvédelmi 

miniszter. A honvéd kerületi körletben tartózkodó, helyi szolgálatra rendelt 

nyugállományú, illetve katonai rokkantházakban ellátásban részesülő tisztek esetében a 

kerületi parancsnok adhatott házassági engedélyt.
154

 A nyugállományú tiszteknek 

házasságkötésükhöz akkor is hatósági, nősülési engedélyre volt szükségük, ha özvegyeik 

részére biztosítani kívánták az özvegyi nyugdíjat abban az esetben is, ha az 1921. évi 

XXXII. törvény 40. §-ának 4. a., b. és c. pontja alatt megfogalmazott feltételek 
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valamelyike fennállt.
155

 A nősülési engedély egy évig volt érvényes és a házasságkötést 

szolgálati úton be kellett jelenteni.
156

 

A tiszti házassággal kapcsolatban a szabályzat többi paragrafusa a házassági óvadékkal 

foglalkozott. A házassági kaució elsődleges célja az volt, hogy az óvadéktőke után járó 

kamatok a leendő házastársaknak, az özvegységre jutó nőknek vagy férjnek állásszerű 

megélhetést biztosítson. A házas felek az óvadék kamataira tarthattak igényt, magára az 

alaptőkét biztosító vagyontárgyra nem. A letétbe helyezett vagyontárgynak minimum 4%-

os kamatot kellett jövedelmeznie. Az óvadéktőke biztosítására alkalmas volt: 

államadóssági kötvény, bármilyen értékpapír vagy ingatlan. Ha a felkínált tőke ingatlan 

volt, akkor azt fel kellett becsültetni és kár biztosítani kellett. A felajánlott óvadék 

elfogadásáról a honvédelmi miniszter döntött.
157

 A kauciót adhatták a jegyesek, ezek 

egyike vagy másika, illetve egy harmadik személy. Általában a menyasszony szülei 

biztosították az óvadéktőkét. A honvéd közigazgatás a házassági óvadékul felajánlott tőke 

biztonságáért és kamatozásáért nem felelt.
158

 Így eshetett meg, hogy az 1945 előtt 

házassági óvadéktőkeként felajánlott ház ára a háború befejezése után egy mákdaráló 

ellenértékét érte.
159

 A havi segély (apanázs), az életbiztosítás, az ara állás utáni fizetése, 

vagy a várható örökség nem jelentette a kaució szabályszerű biztosítását. Így nem volt elég 

az óvadékhoz például az ara tanári oklevele állás nélkül, csak mérséklési tényezőnek 

számíthatták be. Más volt a helyzet, ha a leendő feleségnek nyugdíjképes állása volt.
160

 

Ilyen lehetett egy tanítónői vagy tanárnői állás is, feltéve, ha a Vallás- és Közoktatási 

Minisztérium igazolást adott ki a nő munkaviszonyáról.
161

 Kapi Imre százados és Radnár 

Mária házasságánál például a menyasszony a Magyar Királyi Operaház tagja volt évi 

10.000 korona ösztöndíjjal, amely összeg meghaladta a kért óvadéktőke kamatait.
162
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Dr. Hercegh Matild bölcsész tudor, okleveles tanárnő 1929-ben kérte, hogy a 

honvédelmi miniszter tekintsen el a házassági óvadéktól. Kérését azzal támasztotta alá, 

hogy a székesfővárosi tanítóképző intézetben tanárként kétszer annyit keres, mint amennyi 

a vőlegénye rangosztálynál előírt óvadéktőke éves kamata lenne.
163

 Ugyanez volt a helyzet 

Madary Margitnál is, aki tanítónőként keresett annyit havonta, hogy az több volt, mint az 

óvadéktőke havi kamata.
164

 

Ujvárosy Erzsébet számára Budapest székesfőváros IV. kerületének elöljárósága adott 

ki hatósági bizonyítványt arról, hogy női divatszalon tulajdonosaként rendelkezik annyi 

jövedelemmel, hogy a katonatiszti állás tekintélyéhez méltó lakást fenn tud tartani, illetve, 

hogy Vajnai Gábor nyugállományú századossal kötött házassága esetén a háztartás anyagi 

terheit részben viselni tudja. A tiszttársak által kitöltött kérdőíven a szalonról a következő 

szerepelt: „a szalont kizárólag jobb közönség látogatja, már árainál fogva is. A szalonból 

körülbelül havi 500–600 pengő tiszta haszna van, 10–15 alkalmazottat foglalkoztat.”
165

 

Várjon Béla nyugállományú alezredes és Boér Tiborné Benrád Adél házasságánál az 

engedélyhez bejutott iratok kihangsúlyozták, hogy az ara az Angol–Magyar Bank Rt. 

banktisztviselője és 1904 óta a bank nyugdíjintézetének tagja, havi jövedelme majdnem 

400 pengő.
166

 

Nádasdy Oszkár százados és dr. Szabó Katalin orvos házasságánál óvadékmérséklő 

tényező volt az ara foglalkozása. A Magánalkalmazottak Biztosító Intézetnél dolgozott, de 

önálló orvosi rendelőt is fenntartott háziorvosként.
167

 

Az óvadéktőke elengedési ügyekben a párok pártfogásra találtak olyan esetekben, mikor 

például egy tiszt leánya készült házasságot kötni
168

 vagy egy közalkalmazott egyetlen 

lánya ment férjhez.
169

 

Felmentést az óvadéktőke biztosítása alól nem csak a leendő feleség keresete adhatott, 

hanem a férj esetleges mellékjövedelme is. Ez a katonai hivatás mellett nem volt gyakori. 
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Dr. Tóth Lajos előadóorvosnak azonban a honvéd orvosi szolgálatának ellátása mellett 

körülbelül a fizetésének megfelelő jövedelmet biztosító magánpraxisa is volt, ami fedezte a 

megkívánt házassági óvadéktőke kamatait.
170

 

A házassági óvadéki okmányokat közvetlenül a honvédelmi miniszterhez kellett 

beterjeszteni, mellékelni kellett az eredeti nősülési engedélyt, az ajánlati okmányt, amely a 

felajánlott óvadék mibenlétét taglalta, értékpapírok esetén a járadékokmányt, jelzálogilag 

biztosított tőke esetén: a telekkönyvi kivonatot és a biztosítási kötvényt, illetve az óvadékot 

felajánló keresztlevelét.
171

 Ha a miniszter jóváhagyta az óvadéktőkét, erről értesítette a 

feleket és kiküldte az elfogadásról szóló igazolványt. Így elhárult minden akadály a 

házasságkötés elöl. A házassági óvadéki köteléket kizárólag a honvédelmi miniszter 

oldhatta fel az asszony halála vagy a házasság bírósági úton történő felbontása esetén, 

illetve ha a férj olyan rangosztályba kerül, ahol nem volt kötelező a kaució, valamint ha a 

férj kilépett a hadsereg kötelékéből.
172

 

A tisztek minősítési lapjára általában bevezették a nősülési engedély számát, a 

házassági óvadéktőke összegét és a házasságkötés idejét, a menyasszony nevét azonban 

már nem mindig.
173

 

A házassági óvadéktőke biztosítása
174

 a legtöbb esetben nem volt egyszerű dolog. A 

takarékpénztárak és bankintézetek hirdetéseket adtak fel a katonai lapokban, hogy „4%-os 

zálogleveleket valamint 4%-os és 4½%-os községi kötvényeket” bocsátanak ki, amelyek 

„teljesen adómentesek, minden tekintetben kaucióképesek és községek, testületek, 

alapítványok és nyilvános felügyelet alatt álló intézetek pénzeinek elhelyezésére, valamint 

hitbizományi és letéti pénzek gyümölcsöző elhelyezésére alkalmasnak nyilváníttattak. 

Mind záloglevelek, mind a községi kötvények alkalmasnak nyilvánítattak továbbá katonai 

házassági óvadékok céljaira s a záloglevelek ezenfelül árvapénzek elhelyezésére is.”
175

 (1. 

kép) 

A nősülni vágyó tisztek elsősorban társadalmi összejövetelek során ismerkedhettek 

össze jövendőbelijükkel. Nem volt ritka azonban az a gyakorlat sem, hogy a „jó partira” 
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áhítozó tiszt újsághirdetés útján kereste megfelelő műveltséggel rendelkező, kaucióképes 

aráját.
176

 

A Nősülési szabályzatban meghatározott bármely előírás alól felmentést az államfő 

adhatott. Az uralkodóhoz, illetve a kormányzóhoz kellett benyújtani a kegyelmi 

kérvényeket és folyamodványokat például akkor, ha olyan tiszt akart nősülni, aki 

hivatalosan nem kaphatott engedélyt, vagy ha az ifjú pár a házassági óvadék mérséklését 

vagy teljes elengedését kérte.
177

 Így történt ez Éder István főhadnagy (2. kép) és kiskéri 

Bocz Erzsébet (3. kép) házasságakor. Maga a frigy 1910-ben jött létre, de az első – Ferenc 

Józsefhez írt – folyamodványt 1907 elején nyújtotta be a menyasszony.
178

 Ebben a 

levélben azt kérte Bocz Erzsébet, hogy a méneskarnál hadnagyi rangban szolgáló 

vőlegényével – az akkor meghatározott kaucióösszeg harmada – 20.000 korona házassági 

óvadék mellett megesküdhessen. Kérését azzal indokolta, hogy eljegyzésük óta az ő anyagi 

helyzete szülei halála miatt jelentősen megromlott, így a házassági óvadékot 

szabályszerűen nem áll módjában biztosítani. A vőlegény, aki apja, Éder Sándor százados 

nyomdokaiba lépve a katonai pályát választotta, próbált polgári állást szerezni, de nem 

sikerült. A leendő ara ezeken kívül jelezte, hogy egyedüli örököse nagynénje vagyonának. 

Ez a folyamodvány válasz nélkül maradt. 1910 novemberében kelt a második kérvény,
179

 

amelyben a menyasszony az időközben főhadnagyi rangra emelkedett vőlegényével 

házassági óvadék nélküli egybekelésének engedélyezését kérte. Indoklásként a korábbi 

okok mellett leírta, hogy időközben munkába állt, telefonközpontban lett kezelőnő és ezzel 

biztosította magának a megélhetést. A második folyamodvány pozitív elbírálást kapott, így 

a házasság létrejöhetett. A frigyből három gyermek született: Klára 1912-ben, István 1916-

ban és Miklós 1920-ban. (4. kép) 

Megjegyzendő, hogy a vőlegény apja, a már említette Éder Sándor 1879-ben kötött 

házasságot nagynyújtódi Nogáll Erzsébettel, szintén kaució nélkül. A házassági 

engedélyben
180

 azonban leszögezték, hogy a feleség gyermekestül vagy gyermektelenül 

özvegységre jutva semmilyen állami ellátásra vagy segélyre nem jogosult. 

Jekelfalussy Piller György testőrszázados, kétszeres olimpiai bajnok és Mudin Ilona 

házasságkötésekor Horthy Miklós kormányzó engedte el az előírt óvadéktőke biztosítását. 

Az ara apja egyébként az első világháborúban harcolt mint tartalékos főhadnagy és 1918 
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júniusában halt hősi halált. A menyasszony állami, állandó helyettes tanítónőként dolgozott 

Kispesten és hajlandó volt az esküvő után is munkában maradni. A házasságot végül 1936. 

február 24-én kötötték meg a Királyi Várkápolnában.
181

 

Gereben Ferenc főhadnagy és Bacsóvölgyi Éva 1940. május 18-án kötött házasságot 

Kecskeméten. (5–7. kép) 1936-ban ismerkedtek össze és 1938. április 17-én, a 

menyasszony szüleinek házassági évfordulóján tartották az eljegyzésüket.
182

 A jegyespár 

több tiszti esküvőn is részt vett. (8–9. kép) A házassági óvadéktőkét az ara szülei 

biztosították, fedezetül egy kültelki ingatlant felajánlva. 

 

4. „A házasulandó tisztek kézikönyve” 

 

A házasságra vonatkozó előírásokat nem volt könnyű pontosan követni, ebben segített az 

1940-es években két kiadást is megélt tanácsadókönyvnek is felfogható kiadvány, Aba 

Konrád hadbíró alezredes „A katonatiszti nősülés és házassági óvadék” című munkája. A 

könyv pontról pontra tudatta, mi a teendője annak a tisztnek, aki házasságra adta a fejét. 

Pontos ismereteket tartalmazott az óvadékról, annak mindenféle alakjáról, és hiteles listát 

közölt azokról az értékpapírokról, amelyek kaucióképesek voltak.  

Az említett kiadvány segítségével végigkövethető, mi volt a teendő az engedélykérés 

benyújtása előtt. A házasulandó tisztnek be kellett jelentenie parancsnokának, hogy 

eljegyzést kötött vagy szándékozik kötni.
183

 A parancsnoknak csak tudomásulvételi joga 

volt ebben a kérdésben. A bejelentés alapján a házasság engedélyezését nem utasíthatta 

el,
184

 de beleegyezését sem adhatta,
185

 még akkor sem, ha az engedélyezés az ő 

hatáskörébe tartozott. A bejelentőnek meg kellett nevezni legalább két embert a 

tisztikarból, akik nyilatkoztak a kiszemelt ara hírnevéről és a megkötendő házasság 

állásszerűségéről. A kérdésben kijelölt állásfoglalók véleményüket egy – 1928-ban 

rendszeresített
186

 – kérdőívet kitöltve tudatták.
187

 

 

                                                 
181

 Jekelfalussy Piller György testőrszázados és Mudin Ilona házassági iratai. Leltári szám: Leltári szám: 

HTM 2011.142.1–2011. 147.1–2/KE 
182

 Gereben házaspár vendégkönyve, 1934–1965. (Gereben Ferenc tulajdona.) 
183

 251/biz. Bü. 1923. tiszti parancs. 
184

 22.591/biz. Bü. 1926. tiszti parancs. 
185

 20.488/eln. Hfp. Szü. 1937. 
186

 6.185/eln. 13 – 1928. számú körrendelet, módosítva 9.934/eln. 13 – 1928. számú körrendelet. 
187

 Kérdő ív a nősülési szabályzat és az ehhez tartozó rendeletekből a tiszti házasságok állásszerűségének 

elbírálásához. Leltári szám: HTM 2006.1.1/Nyt. 



44 

 

5. Kérdőív a tiszti házasságok állásszerűségének elbírálásához 

 

A kérdőlap 11 kérdést tett fel az ara személyére és családjára vonatkozóan. A tiszteknek 

pontos választ kellet adni arra, hogy valóban ismerik-e a családot és mióta, milyen ez az 

ismeretségi viszony, bensőséges-e vagy felszínes. Nyilatkozni kellett a menyasszony 

szüleinek társadalmi állásáról, tulajdonképpen elsősorban a leány apjának foglalkozása volt 

a kérdés tárgya. Állást kellett foglalni az ara családjának vagyoni helyzetéről. Választ 

kellett adni a következő kérdésekre: ha vagyonos a család, hogyan jutottak javaikhoz? Ha 

nem vagyonos, akkor miből élnek? Véleményezni kellett a megkérdezettnek a leendő 

feleség, illetve családja tevékenységét „a lezajlott forradalmi időkben, illetve a nemzeti 

talpraállás munkájában”.
188

 Leírást kellett adni az ara és családja lakáskörülményeiről, 

hány szobájuk van, és azok hogyan vannak berendezve. Felelni kellett olyan kérdésekre is, 

hogy van-e kelengyéje a menyasszonynak, illetve a házasfeleknek lesz-e állásszerűen 

berendezett lakása. A kijelölt tisztnek leírást kellett adnia az ara jelleméről, hogy mennyire 

nagyok a vagyoni igényei, takarékos vagy költekező, hírneve szeplőtlen-e, műveltsége, 

származása és társadalmi helyzete a leendő férje állásának megfelelő-e. Egyértelmű választ 

kellett adni arra, hogy a tervezett házasságot az állásszerű frigy követelményeinek, a 

honvédségben uralkodó nézeteknek mindenben megfelelőnek tartja-e, valamint hogy tud-e 

olyan okot, amely miatt a katonai szolgálat szempontjából e házasságot nem 

megengedhetőnek tartaná. 

A kérdőíven szereplő kérdések nagy része azt kutatta, hogy a kiszemelt család, amelyik 

az eljegyzés idején látszólag megfelelt az állásszerű házasság követelményeinek, korábban 

milyen életvitelt folytatott. A kérdések ezért nem csak a vizsgálat időpontjában lévő 

körülményekre kérdeztek rá, hanem a múltban történetekre is, elsősorban az 1918–19-es 

időszakra. A hadsereg vezetése ugyanis úgy ítélte meg, hogy „a kedvező külszín eltakarja a 

valóságban meglevő hibákat. A nagy vagyon s megfelelő társadalmi műveltség még nem 

teszi a házasságot állásszerűvé.”
189

 Kiemelten fontos kérdés volt tehát az is, hogyan 

jutottak hozzá a vagyonukhoz. 

A kérdőíven szereplő kérdésekből az derül ki, hogy a legtöbb esetben az ara családjának 

nem csak a kaució összegét, illetve tőkéjét kellett biztosítani, hanem a kijelölt „baráti” 

tisztben olyan kedvező benyomást kellett tenni, melynek hatására a kérdőívben felsorolt – 

esetenként kimondottan bizalmas – kérdésekre megfelelő válaszok születtek. 
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Az esetek jelentős részében az esküvő és az utána következő házasélet költségeinek 

nagy részét a menyasszony családja viselte. Azonban arra is volt példa, hogy a férj is 

megpróbálta kivenni a részét az anyagi terhekből. Simák Anna és Szirányi János 1927. 

július 26-án kötött házasságot Miskolcon. A pár első közös albérletét az elvárások szerint a 

feleség apja fizette, a lakás azonban messze volt a férj szolgálati helyétől, ezért azt kérte, 

hogy közelebbi bérlakást keressenek. Az após úgy gondolta, hogy építtet egy házat az ifjú 

pár számára, hogy véglegesen megoldja a lakbér- és lakáskérdést. Szirányi választotta ki az 

építési telket, amit a tulajdonos 5600 pengőért akart eladni, de a feleség apja csak 5000 

pengőt lett volna hajlandó fizetni. A férj azonban elvállalta, hogy a két összeg közötti 

különbözetet letörleszti. Ez így is történt és a komfortos ház négy szobával hamarosan meg 

is épült.
190

 

A kérdőlap bevezetéséül szolgáló tájékoztató támpontok között elsődlegesen az az 

indok szerepel, hogy a nyilatkozó tisztek sok esetben nem jártak el kellő figyelemmel a 

családok vizsgálatánál. A külső látszat vagy a futó ismeretség alapján ítélték meg, hogy a 

menyasszony megfelelő felesége lesz-e a tisztnek. Azonban ennek ellenkezőjére is volt 

példa, nem is kevés, mint ahogy ezt mutatja egy 1931-es tiszti parancs.
191

 Eszerint 

ismételten előfordult az, hogy az ara szeplőtlen hírnevét a tisztikar kijelölt tagjai „légből 

kapott kósza hírek alakjában tudomásukra jutó adatok alapján” ítélték meg és ezek alapján 

tettek lépéseket a házasság megakadályozására. Az is megtörtént, hogy a szeplőtlen 

hírnévvel nem rendelkező vagy állásszerűtlen származású tiszti ara érdekében 

jóhiszeműségtől vezéreltetve a kijelölt tisztek a valósággal ellentétes véleményezést adtak. 

A katonai becsület szempontjából azonban egyik sem volt elfogadható, hiszen ahogyan a 

tiszti parancs fogalmazott „a tiszt mint szeplőtlen lovag a női eszmény védelmére és nem 

az érzékenységében a legmagasabb fokon álló női becsület lealacsonyítására hivatott, de 

mint az állásbecsület letéteményese, a női becsülettel egyen érzékenységű közös 

állásbecsület követelményei ellen sem véthet, s nem működhet megtorlatlanul közre az 

állástekintély lejáratásában.”
192

 

A kérdőívek bekérése után az erre jogosult parancsnok összehívta a tiszti gyűlést
193

 és 

felkérte, hogy tegyen észrevételt a tervezett házassággal kapcsolatban. A tisztikar csak 

véleményezte a kérdést és a gyűlésen elhangzott megjegyzéseket és hozzászólásokat 
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jegyzőkönyvben rögzítették, amit csatolni kellett a házassági engedélykéréshez. Ezek után 

lehetett az illetékeshez elküldeni a kérvényt csatolva minden olyan iratot, amelyet a 

Nősülési szabályzat megkövetel. Ha a házasulandók kegyelmi kérvényt nyújtottak be, 

például a házassági óvadék elengedése vagy mérséklése tárgyában, akkor addig, amíg erre 

a kérvényre válasz nem érkezett, az engedélykérést nem nyújthatták be. 

A Hadtörténelmi Levéltárban található házassági iratok nagy része csak az 

engedélyeztetési procedúra egy részét mutatja be. Sokszor csak az engedélykérés található 

meg a dossziékban, s nem biztos, hogy az esküvő megtörtént. Olyan is előfordul, hogy 

csak az óvadéktőke biztosításával kapcsolatos iratok maradtak fenn az utókor számára. 

Ritka, ha az egész eljárás pontosan rekonstruálható a levéltári dokumentumokból.
194

 A 

Hadtörténelmi Múzeum egyik munkatársának nősülési engedély-kérelmezése azonban 

ilyen.
195

 

 

6. Thurner Géza százados házassága 

 

Thurner Géza százados
196

 először 1929. július 14-én nyújtott be nősülési engedély-

kérelmet, amelyben leírta, hogy Pintér Ilonával, Pintér József nyugállományú őrnagy és 

neje, Bába Gizella leányával kíván házasságra lépni. Ezenkívül megnevezett két tisztet, 

akik ismerik az aráját, illetve mellékelte kettejük születési anyakönyvi kivonatát, a július 

14-i keltezésű egyházi esketésre vonatkozó nyilatkozatot és a menyasszony nagynénjének 

július 11-én kelt nyilatkozatát arról, hogy ő biztosítja majd a szabályszerű óvadéktőkét, az 

állásszerű lakberendezést (két szobára és konyhára való bútort a lakás mellé), kelengyét és 

havi segélyt (vagyis apanázst, a mindenkori étkezési váltság összegét havi részletekben). A 

nagynéni nyilatkozatát hitelesítette közjegyző és a szegedi főbíró, tanúsítva, hogy Heim 

Antalné Bába Ilonának van annyi vagyona, hogy a nyilatkozatában leírtakat teljesíteni 

tudja. A július 22-én megtartott tiszti gyűlés azt a határozatot hozta, hogy mivel az arát és 

családját nem ismerik és a két benyújtott tiszti nyilatkozatban az ara apjának 

személyazonosságát illetőleg ellentétes információk vannak, az ügyben további 

tájékozódás szükséges. A szeptember 10-én megtartott tiszti gyűlés, amelyben a 

                                                 
194

 Szakály Sándor egy forrásközlésben Kádár Gyula főhadnagy nősülési engedélyének adminisztrációs 

folyamatát mutatja be. Szakály 2010. 
195

 Thurner Géza százados, főelőadó és Pintér Ilona házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály általános 

Házassági ügyek T–U (2080. doboz). 
196

 Thurner Géza életéről és tevékenységéről lásd: Szoleczky 2008. 143–172. pp. 



47 

 

Hadtörténelmi Múzeum tisztikara kiegészült a Hadtörténelmi Levéltár tisztjeivel
197

 azt a 

határozatot hozta, hogy pártolják Thurner házassági kérelmét. Ezt az indítványt 

megismételték az október 3-án kibővített létszámmal tartott tiszti gyűlésen is. Még aznap 

Aggházy Kamill igazgató arról nyilatkozott, hogy Thurner Géza anyagi viszonyai 

rendezettek, vagyona ugyan nincs, de „házasságkötése által anyagi megélhetése minden 

tekintetben biztosítottnak látszik”. Időközben tisztázódott az apa személye is. A 

menyasszony vérszerinti apja Lázár János földbérlő volt, később pedig – az apa halála után 

– Pintér József nyugállományú őrnagy örökbe fogadta Ilonát.
198

 A szabályszerű óvadék 

biztosítása is megtörtént, a szegedi telekkönyvi hatóság Heim Antalné Bába Ilona 

tulajdonában lévő Szeged kültelki ingatlanra a „jelzálogot 600 pengő évi jövedelem 

biztosítására rendelt és szabályszerű rendelkezési korlátozás alá eső 10.000 pengő katonai 

házassági biztosítéki tőke erejéig Thurner Géza és leendő neje Pintér Ilona szegedi lakos 

javára” bekebelezte. Ezek után a vőlegénynek igazolnia kellett, hogy a házasságkötés után 

állásszerű lakásba tudnak költözni. Ezt egy – a munkahelyéhez közeli – lakásbérleti 

szerződésének csatolásával tette meg. Végül 1929. november közepén kapta kézhez a 

nősülési engedélyt. A polgári és egyházi esküvőt november 30-án tartották, amiről – végső 

aktusként – Aggházy tett jelentést a minisztériumnak december 12-én. 

 

7. Egy esküvő 1940-ben, Hódsági Béla főhadnagy házassága 

 

2003-ban került a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményébe Hódsági Béla iratanyaga. Ő és 

felesége, Janáky Mária, 1940. november 16-án kötött házasságot. (10–11. kép) A 

gyűjteményben található dokumentumok alapján pontosan nyomon követhető az 

engedélyezés folyamata. Az iratok tanúsága szerint az ifjú pár az esküvővel összefüggő 

adminisztratív ügyeket 1940 tavaszán kezdte intézni. 1940. április 24-én kelt a leendő 

após, Janáky Gyula levele
199

 Hódmezővásárhely városi önkormányzatának illetékes 

ügyosztályához, amelyben saját maga és felesége részére egy olyan hatósági bizonyítvány 

kiállítását kérte, amely igazolta, hogy feleségével együtt „Hódmezővásárhelyen 45–50 év 

óta tiszteletreméltó polgári életet” éltek és gyermekeiket „neves, diplomás emberekké” 

nevelték. Janáky kérelmében röviden felvázolta önmaga és felesége életútját, kitérve arra, 

hogy mit csinált az első világháború alatt. Az apa egyébként az Első Magyar Általános 
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 Janáky Gyula levele Hódmezővásárhely thj. város tekintetes VIII. ügyosztályának, 1940. április 24. 

Leltári szám: HTM 2008.232.1/KE 
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Biztosító Társaság tisztviselője volt, az anya pedig óvónő. Az iratból az is kiderült, hogy a 

házaspárnak négy gyermeke volt, három fia, az orvos Gyula, a mérnök István és a 

gyógyszerész Dezső, valamint a kérdéses menyasszony, Mária, aki a levél írásakor végzős 

hallgatója volt a budapesti óvónőképző intézetnek. Az igazolást minden bizonnyal 

megkapták, amit felhasználhattak a Nősülési szabályzatban előírt szeplőtlen hírnév és 

megfelelő származás igazolására. 

A szükséges házassági óvadéktőkét az ara családja a tulajdonukban lévő 

hódmezővásárhelyi ház terhére óhajtották biztosítani. Janáky Mária a szabályzat 

előírásainak megfelelően április végén a házingatlan bírói becslését kérte, s a becslésről 

szóló járásbírósági végzés május elején meg is érkezett. Ez alapján nyújthatott be Hódsági 

Béla főhadnagy kegyelmi kérvényt Horthy Miklós kormányzónak, hogy engedélyezze a 

házasságát az előírt óvadéktőke biztosítása nélkül. 1940. július 24-én érkezett meg a 

parancsnokságra a válasz,
200

 miszerint a házasság létrejöhet, ha más akadálya nincsen, ha 

az ara 20.000 pengő házassági óvadéktőkét jelzálogi bekebelezéssel szabályszerűen 

biztosít, illetve ha a menyasszony szülei havi 70 pengő segélyt szabályszerűen 

felajánlanak. (Az apanázst a szülők már valószínűleg a kérvény benyújtásakor 

felajánlották.) A házassági engedély kérelmezéséhez megfelelő okmányokat kellett 

csatolni, így meg kellett kérni a járásbíróságot mint telekkönyvi hatóságot, hogy terhelje 

meg a Janáky Mária tulajdonában lévő házat, illetve, hogy vezesse be a telekkönyvbe azt a 

kitételt, hogy a tulajdonos a továbbiakban az óvadékon a honvédelmi miniszter engedélye 

nélkül változtatást nem tesz.
201

 A telekkönyvi kivonat alapján készült el Janáky Mária 

ajánlati okmánya
202

 1940 augusztusában. Az iratban a menyasszony 20.000 pengőt ajánlott 

fel a vőlegénye számára megszabott házassági óvadékként, hogy az e tőke után évente járó 

4%-os azaz 840 pengő összegű kamat az óvadéki kötelék időtartamára az ifjú pár számára 

az álláshoz illő életmód elérésére szolgáljon. Egyben arra is kötelezte magát és utódait, 

hogy a jelzálogul szolgáló házat – a Szabályzat előírása szerint – tűzkár ellen biztosítja, és 

a tűzkár esetén a kártérítés összegét a ház helyreállítására, s ezzel a házassági óvadék 

megóvására fordítja. 1940 októberében megérkezett a nősülési engedély,
203

 illetve az 
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igazolás
204

 arról, hogy az engedélyben kikötött házassági óvadéktőkét szabályszerűen 

biztosították. Ezzel elhárult minden akadály a tervezett esküvő elől. 

 

8. Házasságkötési statisztika az 1930-as években 

 

A korabeli házassági statisztika felállításához ún. házassági űrlapot kellett kitölteni, 

amelyen az általános, személyi adatok mellett rákérdeztek egyéb dolgokra is, például a 

rokoni fokra. Három olyan rokoni fokot soroltak fel, melyek fennállása esetén tilos volt a 

házasságkötés: elsőfokú unokatestvérek, nagybáty és unokahúg, illetve unokaöcs és 

nagynéni.
205

 Külön pont foglalkozott azzal, hogy ha a házasulandók különböző vallásúak 

vagy felekezeten kívülállók voltak, létrejött-e köztük szabályszerű megegyezés a 

gyermekek vallásával kapcsolatban.
206

 A reverzális hiánya elmarasztaló tény lehetett egy 

bontóperben. 

A 20. század első fele házassági adatainak áttekintése alapján megállapítható: átlagosan 

10 ezrelék volt a házasságkötések száma egy évben.
207

 A mélypont 1914–15-ben volt, 

mikor is ez az adat csak 3–6 ezrelék volt, a legmagasabb 1918–19-ben volt, mikor elérte a 

20 ezreléket.
208

 

Az 1930-as évek statisztikai adataiból arra lehetett következtetni, hogy egy-egy 

foglalkozási csoport rendszerint egy-egy társadalmi osztálynak felelt meg, túlnyomóan 

azonos szintű műveltség és életmódbeli viszonyok jellemezték őket. Ezek a hatások 

fontosak és irányadóak voltak a „népmozgalmak” minden ágánál, így a házasságkötéseknél 

is.
209

 

Ha a katonasághoz tartozó vőlegények számarányát vizsgáljuk, világosan kirajzolódik, 

hogy ez az arány mindig kisebb volt a véderő népszámlálásbeli számarányához képest. 

Némi változás akkor volt érzékelhető, amikor liberálisabban kezdték kezelni a házassági 

engedély beszerezését és kiadását, könnyebbé tették a házassági kaució letevését, illetve az 

nem volt szükséges. A budapesti házasságkötéseknél 1897 és 1900 között, valamint 1931-

ben és 1932-ben a katonasághoz tartozó vőlegények száma 1% volt. Miközben az 1890. 

évi népszámlálás adatai szerint a fővárosi keresők 4–8%-a, 1930-ban pedig 1–3%-a 
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tartozott a katonasághoz. A katonavőlegények legmagasabb számaránya 1919–20-ban volt, 

6–9%, ami a háborúból, hadifogságból hazatérő nőtlen katonák nagyarányú 

házasságkötésével volt magyarázható.
210

 

A katonai házasságkötések száma a legmagasabb 1919 és 1922 között volt, átlagosan 

28,2 ezrelék. Később az arányszám nem ütött el az korábbi átlagtól: 1925–26-ban a főváros 

lakosságát tekintve 11 ezrelék, az egész népességre vonatkoztatva 10,2 ezrelék, 1929 és 

1932 között Budapesten 9,3 ezrelék, országosan 10,6 ezrelék volt. A fővárost tekintve a 

háború előtt még az országos 1914–15-ös mélypontnál is kedvezőtlenebb volt a helyzet a 

katonasághoz tartozó férfiak házasságkötését illetőleg. 1899 és 1902 között az arány 3,9 

ezrelék, 1909 és 1912 között 6,5 ezrelék volt.
211

 A véderő köreiből kikerült vőlegények 

nagy része a 25–29 és a 30–39 éves korosztályba esett, az átlag életkor 32,2 év volt.
212

 

Az 1930-as években a különböző társadalmi osztályok házasodási statisztikáiban 

vizsgálták a vőlegény és a menyasszony apjának foglalkozását és azt állapították meg, 

hogy a vőlegények 2/3-a saját foglalkozásához tartozó körből választott feleséget.
213

 

Az 1919–1920-ban megkötött házasságok nagy száma miatt is fontos volt az engedély 

nélkül megkötött házasságok utólagos elismertetése, ugyanis a minisztériumi 

dokumentumok tanúsága szerint „el volt terjedve az a téves hiedelem, hogy átmeneti 

viszonbelieknek [nyugdíj előtt állóknak] nem kell engedélyt kérniök, mert azok kérvényeit 

mind visszaküldték”.
214

 De ez nem volt igaz. Az 1920-as évek második feléből származó 

levéltári iratok zöme iratbekérési ügy az 1910-es és az 1920-as évek első felében 

megkötött házasságok utólagos engedélyeztetése érdekében. Ezekben az esetekben is ki 

kellett töltetni a tiszti kérdőívet, ahol egyértelműen már nem a menyasszonyról, hanem a 

feleségről és a már meglévő család otthonáról nyilatkoztak az ismerős tisztek. 

1929-ben például néhai Feleky József nyugállományú őrnagy 1923-ban kötött 

házasságát azért kellett felülvizsgálni és utólagosan elismertetni, mert özvegye csak 

engedélyezett házasság után kaphatta meg az özvegyi ellátást.
215

 Utólagos 

engedélyeztetésről volt szó Maller László református tábori főlelkész esetében is. Maller 

1921-ben kötött házasságot Tóth Juliannával. Később a kőszegi katonaiskola lelkészeként 

kellett utólagosan elismertetnie házasságát. A Honvédelmi Minisztérium 13. osztálya a 
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reáliskolai nevelőintézet tanári karától kérte be a véleményeket a feleségről, de mivel egyik 

tag sem ismerte a főlelkész nejének házasság előtti élet- és családi körülményeit, ezért a 

városparancsnokság részére hivatalból küldtek ki a kérdőíveket, amik nem voltak azonosak 

az 1928-ban bevezetett formanyomtatvánnyal. Az előre gépelt kérdőíven négy kérdést 

tettek fel: 1. Ismeri-e Maller főlelkész úr nejét és családját? Ha igen – mióta és 

közelebbről-e vagy csak felszínesen? 2. Mallerné őnagysága szülei milyen társadalmi állást 

töltenek be, milyen a hírnevük és milyenek a vagyoni viszonyaik? 3. A család milyen 

magatartást tanúsított a lezajlott forradalmi időkben s teljesítette-e hazafias kötelességeit a 

nemzeti talpraállás munkájában? 4. Van-e tudomása olyan körülményekről, melyek e 

házasságot Maller főlelkész úr jelenlegi társadalmi állásához viszonyítva meg nem 

felelőnek tüntetné fel? – A kérdésekre 1929 nyarán négy válaszív került vissza a 

Minisztérium, olyan válaszokkal, melyek igazolták a főlelkész házasságának 

állásszerűségét.
216

 

Marschall Károly százados és Benes Györgyi házassági irataiból is hiányzott a hivatalos 

kérdőív, mivel a magyar királyi 2. honvéd huszárezred parancsnoka küldött a minisztérium 

részére egy nyilatkozatot, miszerint az arát az ezred teljes tisztikara személyesen ismeri és 

családjával évek óta belsőbb viszonyban van, s ezért az elrendelt bajtársi nyilatkozatok 

beszerzését, illetve a kérdőívek kiadását szükségtelennek látja. Szükséges lett volna a 

véleményezés a menyasszony származási helyéről is, de az ezredparancsnok nyilatkozata 

miatt ettől is eltekintettek.
217

 

Mint ahogyan a statisztikai lapból is kiderült, a házasságkötések esetén kiemelt 

figyelmet fordítottak a rokoni fokra és a – hadseregnél – a korkülönbségre is.
218

 Közeli 

rokoni kapcsolat esetén külön kegyelemi kérvényt kellett benyújtani a honvédelmi 

minisztériumba. Így volt ez Dr. Stuckheil Ferenc nyugállományú őrnagy, a Magyar Királyi 

Hadtörténelmi Levéltári bécsi kirendeltségének munkatársánál, aki unokahúgát, az 

önhibáján kívül elvált Cikhardt Jánosné Stuckheil Bertát akarta nőül venni.
219
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Nagy korkülönbség esetén a házassági iratok külön kitértek a házasulandók életkorára. 

Spiller Károly nyugállományú ezredes és menyasszonya, özvegy Szalay Ákosné Leskó 

Ibolya között 25 év volt a különbség. Az ara egyébként 33 éves volt.
220

 

Néhány esetben a nagy korkülönbséget pozitívumként értékelték. Raffay Miklós 42 

éves őrnagy a 18 éves Auer Edithet akarta elvenni az óvadéktőke biztosításának elengedése 

mellett. Az őrnagy parancsnoka ugyan pártolta volna a frigyet és így záradékolta az 

engedélykérést: „nősülését emberi szempontból kívánatosnak és előnyösnek tartom, hogy 

otthona és gondozója legyen a jövőben, amikor arra már belátható időben rá fog szorulni, 

de ezért nem lehet elengedni az óvadékot”. Végül Raffay őrnagy – a magánviszonyaiban 

bekövetkezett változásokra hivatkozva – a házasságtól visszalépett.
221

 

 

9. A nősülési engedély megtagadása 

 

Annak, hogy egy házasság miért nem jött létre, illetve a házasulandó miért nem kapott 

nősülési engedélyt, több oka lehetett. Danilovits Tibor főhadnagy például az előírt nősülési 

korhatár előtti házasságkötéséhez kért engedélyt, amit viselkedése miatt nem kapott meg. 

1927 májusában ugyanis szinte megalázkodva, ünnepélyes formák között kellett 

bocsánatot kérnie egy hölgytől. Danilovits előzőleg egy „tiszttől elvárható lovagias 

gondolkozással szöges ellentétbe került akkor, midőn egy társasághoz tartozó hölgyről 

többek jelenlétében annak női becsületét súlyosan érintő kijelentéseket tett, ezeket azonban 

kétséget kizáró módon bizonyítékokkal alátámasztani nem tudta”. A sértett ezért őt 

feljelentette a parancsnokságánál, így nyilvános bocsánatkérésre kényszerült, ezért 

kérelmét nem fogadták el.
222

 

Dr. Kécsi Virgil nyugállományú orvosszázados sem kapott engedélyt Balogh Mária 

nőül-vételéhez. A kecskeméti honvéd állomásparancsnokság tiszti gyűlése ugyan 

megállapította, hogy az ara szeplőtlen hírnevű, de miután őt személyesen senki nem 

ismerte, kimondták, hogy társadalmi műveltsége és származása nem megfelelő, az 

állásszerű házasság követelményeiről uralkodó nézeteknek nem mindenben felel meg, 
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ezért az engedély kiadását nem javasolták.
223

 Bár az érvelés kissé logikátlan volt (hiszen, 

ha nem ismerték a menyasszony-jelöltet, honnan tudták róla bármit is), de tény, hogy a 

hatósági nősülési engedély nem született meg. 

Többféle kifogás merült fel Schnitzler Károly nyugállományú ezredes és Aschauer 

Róbertné Chaloupha Anna házassága esetén. A házasuló felek között 31 és fél év volt a 

korkülönbség. Schnitzler két házasságon volt túl 62 évesen, első felesége 1902-ben 

meghalt, második feleségétől 1910-től különélt, majd 1927-ben a bíróság a feleség 

hibájából mondta ki a válást. 1919-ben ismerkedett meg Aschauernéval, akit a férje 

hűtlenül elhagyott. Ezek után a pár nyolc évig élt együtt, sőt, közös lányuk is született 

1921-ben, akit később törvényesítettek. A házassági engedély kiadásánál az együttélés 

miatt kifogások merültek fel az állásszerűség tekintetében, de végül 1928 márciusában 

kivételesen megadták az engedélyt, mivel az illetékes tiszti gyűlés pártolta a házasságot és 

a frigy létrejötte jelentős javulást eredményezett a férj anyagi helyzetében.
224

 

Ziegler Gyula százados maga lépett vissza a házasságtól, mikor menyasszonyával, 

Dreier Mátyásné Wágner Stefániával kapcsolatban kifogások merültek fel. A Honvédelmi 

Minisztérium 13. osztályához ugyanis 1935. szeptember 17-én feljelentés érkezett Dreier 

Mátyástól, miszerint volt felesége egy munkás leánya és házasságuk ideje alatt a férj 

hentes és mészáros üzletében szolgált ki. A boltban ismerkedett össze felesége Ziegler 

századossal, akivel megcsalta. Volt felesége – véleménye szerint – igen könnyelmű, 

költekező, laza erkölcsű, ráadásul meg is lopta őt. A válást végül a feleség hibájából 

mondták ki, aki visszaköltözött szintén elvált anyjához és egy fonóban helyezkedett el mint 

órabéres, stoppoló munkásnő. A volt férj „a tiszti társadalomra való tekintetből” 

kötelességének tartotta a „tényállást bejelenteni”. A feljelentés nyomán az Országos 

Légvédelmi Parancsnokság Ziegler Gyulát jelentésre szólította fel és ezzel egy időben a 

feljelentés adatait a Magyar Királyi Budapesti Állomásparancsnokság Detektív 

Kirendeltségével lenyomoztatta. Ziegler Gyula úgy nyilatkozott, hogy tudott arról, hogy 

arája kisegített volt férje üzletében. A nő férjétől 1933 augusztusa óta külön él anyja 

házában, és mióta Ziegler udvarol neki, állásban nem volt. Ezt megelőzően járt a fonóban, 

hogy elsajátítsa a műstoppolás tevékenységét, mivel saját üzletet akart nyitni. A kérdéses 

fonóban nővére hivatalnoknőként dolgozott és nem munkásnőként, mint ahogy azt a volt 
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férj állította. Hozzáfűzte azt is, hogy a műstoppolást más úri nők is tanulták arájával egy 

időben, érettségizett úrilányok, katonaözvegyek. 

A detektívek a következőket derítették ki: az ara apja a gázműveknél dolgozott 

altisztként, a beérkező, szenet szállító teherkocsik súlyát mérte. A menyasszony valóban 

dolgozott volt férje üzletében, amikor nagy volt a forgalom. A házasságuk elején volt a 

boltban még egy segéd, de a férj hamarosan elküldte, mert állítólag összemelegedett a 

feleségével. A férjét nem lopta meg, néhány dolgot elköltözésekor magával vitt, ami nem 

volt az övé, de azt később visszaadta. Arról nem sikerült adatokat szerezni, hogy az ara 

valóban könnyelmű és költekező lenne. Arra sem találtak bizonyítékot, hogy az ara 

megcsalta-e volt férjét Ziegler századossal, bár valóban a hentesüzletben ismerkedtek meg 

és azon kívül is találkoztak. Megállapítás nyert azonban, hogy a menyasszony valóban 

munkásnőként dolgozott egy évig a fonóban. 

A feljelentést és a nyomozati eredményt összevetve valószínűsíthető, hogy ugyan az ara 

nem volt kifogástalan, de a volt férj által felhozott vádak egy része nem volt igaz. Dreier 

Mátyás ugyan kihangsúlyozta, hogy nem bosszúból tette a feljelentést, hanem erkölcsi 

kötelességből. Mindenesetre Ziegler 1935 októberében – a tények ismeretében – lemondott 

nősülési szándékáról. A századost parancsnoka igazoló jelentés készítésére utasította, 

mivel világossá vált, hogy eljegyzése és nősülési kérvényének benyújtása előtt nem volt 

elég körültekintő, ezenkívül olyan helyzetbe hozta tisztikarát és bajtársait, hogy helytelen 

adatok alapján adjanak kedvező véleményt nősülési ügyében. Jelentése és későbbi 

kihallgatása során bebizonyosodott jóhiszeműsége, ezért parancsnoka csak megintette.
225

 

Más akadályok is felmerülhettek tiszti házasság esetén. Dr. Bokor Győző ezredorvos 

1934. január 9-én nyújtotta be nősülési engedélykérelmét. Özvegy Deutsch Gáborné Garai 

Annát szándékozott feleségül venni szabályszerű óvadéktőke biztosítása mellett. A magyar 

királyi I. Ferencz József jászkun 1. honvéd huszárezred parancsnoka azonban a 

felterjesztésre rávezette, hogy az ara „faji és társadalmi származása folytán a tervezett 

házasság a honvédségben uralkodó nézeteknek nem felel meg, így annak engedélyezését 

nem javaslom”. Emellett az egybehívott tiszti gyűlésen a tisztikar megjelent 25 tagjából 11 

a házasságkötés ellen szavazott. Hasonló véleményt záradékoltak a kérvényre a Magyar 

Királyi Honvédség Főparancsnoka nevében. A minisztériumi elutasító határozat ellen 

Garai Anna a kormányzóhoz fordult házasságának legkegyelmesebb engedélyezése miatt. 

Folyamodványában kifejtette: sem személyi, sem erkölcsi, sem vagyoni viszonyai nem 
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lehetnek akadályai az engedély megadásának, egyedüli okot a vallásában látott, amelyben 

született. Igazolni tudta, hogy időközben a kifogásolt izraelita vallásról áttért az 

evangélikus hitre. Levelében részletesen bemutatta vagyoni viszonyait és tételesen 

felsorolta a birtokában lévő gyárakat, bérházakat. Társadalmi életét tekintve a legjobb 

polgári körökben mozgott. Azzal érvelt, hogy a jegyesség felbontása, vagy az, hogy a 

vőlegény elhagyja a katonai pályát, mindkét érintett boldogtalanságát okozná. Végül utolsó 

érvként emlékeztetett arra, hogy nem régen két ízben is engedélyt kaptak olyan párok, akik 

hasonló helyzetben voltak. Végül kérése meghallgatásra talált, kiadták az engedélyt és a 

pár 1935. július 6-án házasságot kötött.
226

 

Hasonló esetekben – ha a menyasszony részéről hasonló anyagi helyzet nem állt fenn – 

nem segített az sem, ha az arát örökbe fogadták, ugyanis kimondták, hogy az 

örökbefogadás ténye nem változtat a nem meg felelő származás tényén. Problémát jelentett 

az is, ha a menyasszony apjának foglalkozása nem volt megfelelő az állásszerűség 

szempontjait tekintve. Nem kaptak engedélyt a kérelmezők például, ha az apa kőműves
227

 

volt vagy ácssegéd
228

 a leánygyermek születésekor. Ez utóbbi esetben felmerült a kérdés, 

hogy „az ara családja képvisel-e oly miliőt, melynek köréből egy tiszt nősülhet anélkül, 

hogy ez által a tiszti állás tekintélyén csorba essen és nem-e aggályos, hogy ezen házasság 

által a tisztikar ezen családdal érintkezésbe juthat.” Végül engedélyezték a házasságot, 

mivel a kérelmezéskor a leendő após már jó nevű építési vállalkozóként tevékenykedett. 

Bármi gyanú merült fel a menyasszony fedhetetlenségét illetőleg, még utólag sem adták 

meg az engedélyt. Ezt történt Burger Alajos nyugállományú százados utólagos 

engedélyeztetése esetében is, mikor is az ara, Csatári Vilma személyét illetőleg kérdésessé 

vált a szeplőtlen hírnév és az állásszerűség. A pár ugyanis már az esküvő előtt közös 

háztartásban élt, előtte pedig az ara egy idősebb pénzügyi főtanácsossal élt egy fedél alatt. 

A hivatalos nyomozás annyit derített ki róla, hogy akkoriban visszatérve szülővárosába úri 

módon volt öltözve, de senki nem tudta, hogyan és miből él – bár nyilvánvalóan el tudták 

képzelni. 

A problémás esetekben sokat segített a tiszti gyűlés és az adott állomásparancsnok 

véleménye. Így volt ez Danasi László utász főhadnagy és Pallos Ilona esetében is. Az 

arával kapcsolatban felmerült, hogy anyja Győrben cselédként szolgált egy zsidó családnál, 
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majd hogy szabó férje mellett a „rongyos” közben ruhákat árult a földön. Nyomozás 

kezdődött az bejelentés adatainak ellenőrzése érdekében. A menyasszony szüleiről az 

derült ki, hogy apja a háború előtt szegénysorban lévő iparos volt, vásári ruhákat készített, 

amelyek eladásában a felesége is segédkezett. Mivel mindenki pártfogolta a házasságot a 

család jelenlegi társadalmi állása miatt, végül engedélyezték.
229

 

Az állomásparancsnokság detektív-kirendeltségének vizsgálati eredményei alapján 

utasították el Misnay György főhadnagy Rajda Lajosné Kossa Arankával tervezett 

házasságának engedélykérelmét. Bizonyítás nyert ugyanis, hogy az ara apja, Kossa Gyula a 

budapesti Király utcában található „Bréma” garniszálló tulajdonosa. „A szálloda 

erkölcsrendészeti okokból rendszeres razzia alatt áll. [...] Köztudomású, hogy a szálloda 

ugy a múltban, mint a jelenben is, szobákat ad bérbe az ott megforduló szerelmes pároknak 

minden előzetes igazolás nélkül s így annak jövedelem forrása a jó erkölcsökbe ütköző”– 

szólt a jelentés. Ugyan a kérvény beadásakor egy izraelita bérlő működtette a szállót, de a 

tulajdonosnak is tudomása volt arról, hogy mi folyik a tulajdonában, „és így semmi esetre 

sem alkalmas a nősülési ügyben beadott kérvénye a legfelsőbb kegyre.”
230

 

 

10. Válások 

 

Az 1894. évi XXXI törvénycikk a házassági jogról elismerte a házasság elvi 

felbonthatóságát, de azt nem szabályként, hanem csak „mint a helyzet parancsoló 

kényszere által alkalmazott végső eszközt” fogadta el.
231

 A házasság felbontásánál a 

törvény – az egyházjogi hatás továbbéléseként – az ún. vétkességi elvet követte. 

A vétkességi elv lényege az volt, hogy a házasságot csak akkor lehetett felbontani, ha 

valamelyik – esetleg mindkét – fél vétett a házasság normái vagy szabályai ellen. Például 

súlyos ok nélkül elhagyta házastársát. A bírói döntéshozónak minden alkalommal 

vétkesnek kellett nyilvánítani valamelyik felet, akit az ítéletben erkölcsileg elmarasztaltak. 

Ez az elmarasztalás a nőkre nézve az erkölcsiek mellett anyagi következményekkel járt, 

ugyanis a vétkes nő – mind amellett, hogy nem viselhette férje nevét – nem volt jogosult 

nőtartásra. 
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A bontó okok tekintetében a bíróság megkülönböztetett abszolút vagy feltétlen és relatív 

vagy feltételes okokat. Abszolút ok esetén, ha az bebizonyosodott, a bíróságnak minden 

további mérlegelés nélkül fel kellett bontania a házasságot. Relatív okok esetén vizsgálatot 

kellett folytatni, figyelembe véve a felek egyéniségét és az életviszonyokat, hogy valóban 

tarthatatlanná vált az életközösség további fenntartása.
232

 

Első számú feltétlen bontó ok volt a házasságtörés, de ebbe a körbe tartozott a házastárs 

életére törés vagy a házastárs testi épségét vagy egészségét veszélyeztető szándékos, súlyos 

bántalmazás, valamint az is, ha a házastársat valamely bűncselekményért a házasság 

megkötése után halálra vagy legalább ötévi fegyházra vagy börtönre ítélték. 

A kortárs vélemények és a szakirodalom szerint a leggyakrabban előadott indoklás és a 

legtöbb vitát kiváltó helyzet a házastárs szándékos és jogos ok nélküli, vagyis hűtlen 

elhagyása és az azt követő, az életközösség helyreállítására kötelező bírói felhívás 

(visszatérés) jogellenes megtagadása volt.
233

 

Mielőtt a törvényszéki hatáskörbe rendelt bontóperekkel érdemben foglalkoztak volna, 

békítő eljárásra tűzték ki a pert. Amennyiben a békéltetés sikertelen volt, a feleknek 

másnap meg kellett jelenni az érdemi tárgyaláson, ahol a bíróság 6–12 hónap időtartamú 

ágytól-asztaltól való különélést rendelt, majd csak ezt követően – három hónapon belül – 

lehetett kérelmezni a további eljárást.
234

 

A válási keresetek elindítója lehetett az ügyész, az árva-ügyész, a férj vagy a feleség. A 

per a minőségét tekintve lehetett semmiségi, megtámadási, bontó vagy ágytól és asztaltól 

való elválásra irányuló. A perekben nagyon fontos volt, hogy van-e kiskorú gyermek és 

hogy különéltek-e már a házasfelek. Az eljárások során megállapították ki a vétkes, 

döntöttek a gyermekek elhelyezéséről és megállapították a nőtartást.
235

 A válások aránya a 

vizsgált korszakban a képzettebb, vagyonosabb, tanultabb csoportoknál volt magasabb.
236

 

A katonaházasságok esetén 1000 vőlegényre 1910–11-ben 32,5, 1920 és 1922 között 94,7 

válás esett. Ezek az arányszámok alatta voltak a tisztviselők és értelmiségiek válási 

arányának, de felette voltak az iparosságéinak.
237

 Az országos arányokat nézve a 

katonacsaládok esetén a válások száma alacsonyabb volt az átlagosnál. Azonban a 

statisztikai adatok nem voltak feltétlenül bizonyító erejűek, mivel például a különélést nem 
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dokumentálták. Az esetek többségében a válást a férj hibájából mondták ki.
238

 Egyébként a 

bontóperek 62%-át a feleségek kezdeményezték és az eljárások 70%-nál a kiskorú 

gyermekeket az anyánál helyezték el.
239

 

A levéltári házassági iratok között elvétve válási papírokat is lehet találni. Garlathy 

Szilárd és Kovács Zelma házasságának felbontásakor az életközösség indokolatlan 

megszakítása volt az indító ok.
240

 

Sárdy Tibor őrnagy és Gajzágó Margit válóperénél bírói egyezség alapján a férj 

fizetéséből 200 pengőt vontak le és utalták a volt feleség kezébe nőtartás fejében. Később a 

felek helyreállították a házassági életközösséget, így a bíróság hatályon kívül helyezte a 

fizetés megjelölt részének letiltását.
241

 

A tiszti válások esetén az óvadéktőke ügyeit is intézni kellett. A banki kötvényekről, 

ingatlanokról le kellett vetetni a záradékokat, terheléseket. Így történt ez Gyertyánffy Jenő 

főhadnagy és Csikvándi Ella válásakor is, mikor az óvadéktőkét biztosító Csikvándi Béla 

nyugállományú tüzér ezredes kérte a házassági óvadéktőke kötelék feloldását, az eredeti 

okmányokon pedig a feloldási és a törlési nyilatkozat jóváhagyási záradékkal való 

ellátását.
242

 

Kádár Rezső ellen felesége, Lukács Rafaella indított válási keresetet. A házasságot a 

férj hibájából mondták ki, aki 1933 májusában szándékosan és jogos ok nélkül elhagyta 

feleségét és hozzá többé bírói felszólítás ellenében sem tért vissza. A feleség számára 

megítélték haláláig, vagy az újbóli férjhez meneteléig tartó névviselési jogot, valamint havi 

50 pengő nőtartási díjat.
243

 

Péchy Gábor nyugállományú ezredes bontóperéből ugyan ő került ki győztesen, a 

bíróság mégis megállapított a vétkesnek ítélt alperesnek, a volt feleségnek nőtartási díjat. A 

házaspár két gyermeke közül a fiúgyermeket, Gábort az apának, a leánygyermeket, Máriát 

az anyának ítélték. Az asszony nő- és gyermektartás fejében egy-egy métermázsa búza 
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mindenkori értékének megfelelő összeget kapott minden hónap közepén. Ezenkívül a volt 

feleség jogosult volt asszonynevének férjhezmenetelig tartó viselésére.
244

 

Az eljegyzés esetén lekötött óvadéktőkét is fel kellett oldani, ha az eljegyzés 

felbontódott. Torma Olga és Ökrös Sándor esetén a telekkönyvi bejegyzést kellett 

töröltetni.
245

 

 

11. Összegzés 

 

A dolgozatban vizsgált időszakban tehát a honvédség tisztjeinek a házasságkötésükhöz 

miniszteri engedélyre volt szükség, aminek kérése és kiadása pontosan meghatározott 

adminisztráción keresztül történt. Engedély nélkül tiszt nem köthetett házasságot. Ha még 

is meg akarta ezt tenni, ki kellett lépnie a honvédség kötelékéből, vagy a büntetést 

kockáztatta meg. Az elvi engedély mellett azonban volt még egy tényező, ami jelentősen 

megnehezítette a házasulandó tisztek helyzetét. A tiszti rendfokozattal szoros 

összefüggésben álló házassági óvadéktőke biztosítása – az összeg nagysága miatt – nem 

volt egyszerű feladat. Ráadásul a házassági előírások bizonyos kor és rang alatt nem 

engedélyezték a házasságot. 

A katonatisztek később nősültek és házasságukból kevesebb gyermek született, mint 

más foglalkozási csoportoknál. Itt bizonyos ellentmondást fedezhetünk fel, hiszen a 

hadseregvezetés a legjobb utánpótlást a tiszti gyermekekben látta, még sem támogatta a 

korai – így termékenyebb – házasságkötést. Persze a termékenység a feleség életkorával 

függ össze, de meghatározták a maximális korkülönbséget is. 

A tisztek házasságának szoros szabályozása nyilvánvalóan a hadsereg társadalmi 

presztízsének emelésével és fenntartásával függött össze. Alapvetően azonban gazdasági 

érdekeket szolgált. A kaució kikötése a tiszti család gazdasági bázisát kívánta 

megteremteni, egyben az állam terheit enyhíteni, elsősorban a feleségek özvegyi 

nyugdíjigényeit tekintve. Ellentétes érdekek ütköztek egymásnak. A házasulandó felek 

törekedtek arra, hogy felmentést kapjanak az óvadéktőke biztosítása alól, vagy legalább 

összegcsökkentést érjenek el. A kincstár érdekeit pedig az szolgálta volna, ha mindenki 

leteszi a megkívánt összeget. A fennmaradt házassági iratok nagy része valamilyen módon 

az óvadéktőke összegével foglalkozik. Sok esetben kapnak a felek csökkentést vagy 
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felmentést főleg akkor, ha az ara apja katonatiszt vagy állami tisztviselő. Gyakran nyújt 

garanciát az állami, „nyugdíjas” állás, nem csak az ara apja, hanem a menyasszony esetén 

is, ha ilyen állásban van és házasságkötése után is munkában marad. A korszellemet 

tekintve ez is egy ellenmondás, hiszen az ideális családkép esetén a középosztályi feleség 

nem dolgozott. 

Úgy tűnik azonban, a gazdasági érdekek bármi másnál fontosabbak voltak, mivel 

többször előfordult az, hogy a társadalmi vagy erkölcsi szempontból nem kifogástalan 

menyasszony esetén is engedélyezték a házasságot – igaz, hosszabb procedúra után –, ha 

anyagi viszonyai kiemelkedőek voltak. 
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IV. A megélhetés alapja: fizetés, illetmények, pénzbeli juttatások 

 

1. Előzmények 

 

A 18. századig a katonák javadalmazása nem állt szoros összefüggésben a megélhetés 

költségeivel. A tiszti zsoldot az uralkodó vagy az állam önkényesen állapította meg, 

figyelmen kívül hagyva a későbbi, esetleges áremelkedéseket. A tisztviselőktől, így a 

katonáktól is elvárták, hogy bizonyos kedvezményekért, presztízsért, vagy egyszerűen a 

hatalomért és dicsőségért maguk viseljék költségeiket, sőt gyakran beosztottjuk 

szükségleteit is ők fedezzék. Csak néhány 18. századi felvilágosult uralkodó döntött úgy, 

hogy tisztjeinek képzettségének, társadalmi állásának és szükségleteinek megfelelő 

mennyiségű zsoldot, fizetést biztosítson. Ez a gyakorlat a 19. századi polgári-liberális 

államban vált általánossá.
246

 

Az a felfogás, hogy a katonai szolgálat nemesi kötelezettség, sőt kiváltság, sokáig 

uralkodó nézet maradt. A 18. század katonája ugyan hivatásos tiszt volt, de mint nemes 

ember nem szívesen fogadta el a zsoldját, nem akarta elismerni, hogy tulajdonképpen az 

állam fizetett szolgája.
247

 

Ausztria–Magyarországon az első újító Mária Terézia volt, aki – okulva a porosz 

királytól, Nagy Frigyestől elszenvedett vereségeiből – megreformálta a tisztikar fizetési 

rendszerét. 1748-ban elrendelte, hogy egy alhadnagynak vagy zászlósnak, annyi fizetést 

kell adni, amiből a társadalmi helyzetének megfelelő módon tud élni és meg tudja venni 

saját felszerelését.
248

 

A Habsburg-birodalom tisztjei a napóleoni háborúk idején álltak tekintélyük 

csúcspontján, azonban a fizetésük szinte ekkora érte el a mélypontot. Az állam 

katasztrofális pénzügyi állapota miatt a tisztek helyzete 1851-ig, a zsoldreformig nem 

változott. Ráadásul a meghatározott illetmények összege tartományonként és 

fegyvernemenként különbözően alakult.
249

 

A helyzeten talán az javított valamelyest, hogy a tisztek alapfizetésük mellett egyéb 

pénzbeli vagy természetbeni juttatásokban is részesültek. A legfontosabb ezek közül a 

szállásilletmény volt, amit akkor folyósítottak, ha a tiszt nem tudott vagy nem akart 

természetbeni szállást kivenni a laktanyában. Ennek összege azonban helyőrségenként és 
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rendfokozat szerint változott, általában nem volt elég a valóságos költségek fedezésére. 

Ezenkívül a tiszteknek fűtési idényben tűzifa járt és joguk volt tiszti szolgát tartani.
250

 

A tisztek azonban nem kapták meg az illetmény teljes összegét a hónap utolsó napjára 

eső zsoldnapon. Ugyan a katonát a hadsereg látta el egyenruhával és fegyverrel, mégis 

illetménye egynegyed részét visszatartották mindaddig, míg a teljes költséget ki nem 

fizette. További összegeket vontak le havonta az ezredkönyvtár és -zenekar számára. 

Előfordult, hogy a tiszttársak adósságát is a tisztikarnak kellett kifizetni, ezért is történtek 

újabb levonások.
251

 

1851 után, 1855-ben ismételten megemelték a tiszti illetményeket, a havidíjakat 

egységesen állapították meg a helyőrség helyétől és a fegyvernemtől függetlenül. A 

kiegyezés után olyan rendszabályok léptek életbe a zsoldot illetőleg, hogy a tiszti 

illetmények többé-kevésbé lépést tartottak az emelkedő árakkal. A századfordulóig 

összességében 30%-kal emelkedtek a tiszti fizetések, igaz, rangosztályonként nem 

egyforma mértékben.
252

 

A történészi kutatások és a korabeli megfigyelők véleményét figyelembe véve 

egyértelműen az derül ki, hogy a tisztek alapilletménye elegendő lehetett egy szerény 

megélhetéshez, de nem volt elég a tisztekkel és életvitelükkel szemben támasztott 

társadalmi elvárások finanszírozásához.
253

 

Míg 1868-ban a tisztek fizetése többé-kevésbé azonos értékű volt a köztisztviselőkével, 

a századforduló tájára erősen elmaradt.
254

 

 

2. Egy altábornagyi fizetés az 1890-es években 

 

Karstenfeldi Pacor Kálmán
255

 császári és királyi altábornagy 1891 augusztusa és 1894 

novembere között az 1868-ban megállapított illetményt kapta,
256

 ami egyébként 1900-ig 

maradt érvényben. A IV. rangosztály (altábornagyi) havidíja 525 forint volt.
257

 Ezenkívül 

minden hónapban kapott szolgálati pótdíjat (125 Ft) és lótápváltságot. A lótápváltság volt 

az egyik olyan összeg, ami a három és fél év alatt változott, 1891 augusztusában 10, 1891 
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novemberében 20, egy év múlva 18, 1893 januárjában 16, egy év múlva ismét 20, majd 

1894 novemberében 50 forint volt. Háromhavonta, augusztusban, novemberben, 

februárban és májusban járt lak- és bútorbér (305 Ft), istálló pénz (90 Ft) és kocsiszínbér 

(34 Ft). A levonások között minden hónapban szerepelt az egyenruházat díja, kaszinó és 

tornaegyleti tagdíj, szolgálati díj részletek. Ez utóbbi valószínűleg valamiféle előleg vagy 

kölcsön lehetett, amit 12 havi részletekben törlesztett le az altábornagy. A kiadások között 

gyakran előfordul bélyegköltség, útiszámla nehezmény, tiszti estélyek, zene, koszorú, 

konyak, céllövészet, könyvek, folyóiratok, térképek, szén és fa költségek. A legmagasabb 

levonási összeg az egyenruhaköltség és a törlesztési levonás volt, ilyen esetekben a teljes 

havi kiadás 100 forint körül alakult. Az átlagos bevétel 660 forint volt, háromhavonta 1089 

forint. Az altábornagyi lak- és bútorbér fedezte a lakbért. A hivatalos levonások után az 

altábornagyi fizetésből jelentős rész megmaradt, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy az 

alacsonyabb rangú tisztek jóval kevesebbet kerestek. Sőt, egy altábornagy havidíja 1899-

ben nem érte el egy vele azonos fizetési osztályban lévő köztisztviselő fizetését, annak 78–

90%-át kapta kézhez.
258

 

 

A tisztek éves illetménye 1868-ban és 1907-ben
259

 

Rangosztály Rang Havidíj egy évben / 

havonta (1868) 

Havidíj egy évben 

(1907) 

I. tábornagy nincs megállapítva 12000 Ft 

II. hadügyminiszter nincs megállapítva 10000 Ft 

III. táborszernagy, lovassági 

tábornok 

nincs megállapítva 8400–9000 Ft 

IV. altábornagy 6300 / 525 Ft 7000–8000 Ft 

V vezérőrnagy 4200 / 350 Ft 5700–6500 Ft 

VI. ezredes 3000 / 250 Ft 3600–4400 Ft 

VII. alezredes 2100 / 175 Ft 2700–3100 Ft 

VIII. őrnagy 1680 / 140 Ft 2200–2400 Ft 

IX. 2. osztályú százados 900 / 75 Ft 1500–1800 Ft 

1. osztályú százados 1200 / 100 Ft 

X. főhadnagy 720 / 50 Ft 1100–1400 Ft 

XI. hadnagy 600 / 50 Ft 840–1000 Ft 
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Az illetményeket tehát fizetési rangosztályokhoz, rendfokozatokhoz kötötték. A tiszti 

karriert, előléptetést pontosan szabályozták. Szigorú előírások vonatkoztak arra, hogy hány 

évet kell eltölteni egy bizonyos rangban. A minimum idő azonban fegyvernemenként 

változott, így például nem lehetett őrnagy az, aki nem volt 4 évig százados. Rendkívüli 

előléptetésnél sem lehetett mellőzni ezt a minimumot. A hivatalos statisztikák szerint a 19. 

század második felében a középosztályi életszínvonalat biztosító századosi fizetést, tehát a 

századosi rangot elérők átlag életkora majdnem 43 év volt.
260

 

 

3. A tiszti nyugdíj 

 

A pénzügyeket illetőleg a tiszti pálya vonzerejének lényeges eleme volt a nyugdíj.
261

 A 

Habsburg-birodalom hadseregében 1855-ig ismeretlen volt a nyugdíj fogalma, a tisztek 

addig szolgáltak, amíg bírtak. 1777-ben bevezettek egy olyan nyugdíjrendszert, ami a 

rokkantsági fokon alapult. Ekkor a nyugdíj semmiféle összefüggésben nem állt a szolgálati 

idővel.
262

 1855-ben ez a rendszer megváltozott, minden tiszt nyugdíjjogosulttá vált, aki 

ötven évet leszolgált a hadseregben. A nyugdíj összege megegyezett az utolsó 

illetményükkel. A kiegyezés után a nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati időt 

negyven évre csökkentették, továbbá automatikusan nyugdíjjogosulttá váltak azok a 

tisztek, akik betöltötték hatvanadik életévüket.
263

 

A korán, kis összeggel nyugdíjazott katonáknak nem tiltották, hogy állást vállaljanak, 

de annak meg kellett felelni az állásszerűség követelményeinek. Emellett engedélyt kellett 

kérni rá a honvédelmi minisztertől. Amennyiben a választott polgári foglalkozás nem volt 

összeegyeztethető a tiszti állással, a nyugállományú tisztnek le kellett mondania 

rendfokozatáról és végleg ki kellett lépnie a hadsereg kötelékéből.
264

 Egy nyugállományú 

tiszt tehát nem vállalhatott fizikai munkát, nem dolgozhatott kereskedőként, 

szállítmányozóként, de még tanár sem lehetett.
265
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4. Az anyagi viszonyok változása a 20. században 

 

Az anyagi viszonyok századforduló táján elkezdődött rendeződésének az első világháború 

vetett gátat. A termelés visszaesése és a haditermelésre való átállás nagyarányú inflációval 

járt együtt, ami a reálbérek drasztikus csökkenését okozta. 1918 végére például a 

tisztségviselők fizetése az 1913–14-es szinthez képest harmadára csökkent.
266

 

 

Rangosztályba sorolt havidíjasok illetékei 1918-ban:
267

 

Rangosztályok 1. 2. 3. 4. 

fokozat 

havidíj évenkénti korona 

I. Tábornok 24.000 – – – 

II. Vezérezredes 20.000 – – – 

III. Táborszernagy 16.000 18.000 – – 

IV. Altábornagy 14.016 16.000 – – 

V. Vezérőrnagy 11.400 13.000 – – 

VI. Ezredes 7200 8800 – – 

VII. Alezredes 5400 6200 – – 

VIII. Őrnagy 4400 4800 – – 

IX. Százados 3000 3200 3400 3600 

X. Főhadnagy 2200 2400 2600 2800 

XI. Hadnagy 1680 1800 2000 – 

XII. 

Segédszámtiszt-

jelölt 

1440 1680 – – 

Zászlósok és 

gyakornokok 

1200    

 

A tiszti fizetések nagyjából együtt mozogtak az állami tisztviselők béreivel. 

Természetesen nagy hatással volt rájuk a gazdaság állapota és az állami költségvetés 

alakulása is. 1919–1920-ra a katonatisztek életszínvonala 82–87%-kal volt alacsonyabb, 

mint 1913–14-ben, mivel a gazdaság mozdulatlansága, az alacsony termelési szint, a 

nagyfokú infláció és munkanélküliség a bérből és fizetésből élők életszínvonalának 

jelentős csökkenésével járt.
268

 A közfizetésből élők helyzetét továbbsúlyosbították az 
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elcsatolt területekről érkező menekültek tömegei, illetve az egyébként is nagy létszámú 

közalkalmazotti réteg, akikből az 1920-as években – több lépcsőben – több tízezer embert 

bocsátottak el vagy nyugdíjaztak.
269

 A költségvetési megszorításoknak és a növekvő 

adóbevételeknek köszönhetően a magyar állam az 1924–25. évi költségvetést már nem 

veszteségesen zárta, némi többletet is sikerült elérni és ez így is maradt az 1920-as évek 

végéig.
270

 

Az 1920-as években a magyar belpolitikában a honvédelmi tárca súlytalan volt. A 

kormányüléseken esetleg a honvédségi nyugdíjak és a hadsereg létszámában felfedezhető 

aránytalanságokról esett szó. A 35.000 főben maximalizált Magyar Királyi Honvédségben 

ugyanis aránytalanul sok tábornok és főtiszt szolgált. A katonapolitikában és a tisztikar 

helyzetének javításában Gömbös Gyula 1928 őszi államtitkári kinevezése hozott 

fordulatot. A tisztikar elégedetlen volt anyagi helyzetével és az 1920-as években még a 

békeszerződés által engedélyezett létszámot sem sikerült feltölteni olyan kedvezőtlen 

feltételek miatt, mint az alacsony fizetés és a hosszú szolgálati idő. A kormányzó, Horthy 

Miklós 1929. október 10-én nevezte ki Gömböst honvédelmi miniszterré és ekkora vált 

teljes létszámúvá a honvédség. Gömbös miniszterként végiglátogatta a vegyesdandár-

parancsnokságokat, hogy személyesen győződjön meg a csapatok elhelyezéséről, 

ellátásáról, kiképzésről, a tisztek és a legénység életkörülményeiről.
271

 1930-ban rendezte a 

honvédséghez tartozó tényleges állományúak fizetését.
272

 

Az 1920-as évek végén bekövetkezett gazdasági világválság miatt azonban az 

államháztartás egyensúlyának biztosítása érdekében – a mérsékelt adóemelés mellett – 

csökkenteni kellett az állami kiadásokat és takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni. 

1931. szeptember 1-jén Károlyi Gyula kormánya rendelettel – azonnali hatállyal – 10–

15%-kal csökkentette az állami, vármegyei, államvasúti, állami vasgyári és állami 

kőszénbányászati tisztviselők és egyéb alkalmazottak, valamint a honvédség, folyamőrség, 

vámőrség és csendőrség rangosztályba sorozott havidíjasainak fizetését és 

mellékjárandóságait. Az állami I–II–III. fizetési osztályokba tartozó tisztviselők fizetését 

15, a III–IV–V. fizetési osztályba tartozókét 12, az összes többi fizetési osztályba 

tartozókét pedig 10%-kal csökkentették.
273

 A csökkentések ekkor még nem érintették a 
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lakáspénzt és a családi pótlékot, ezekre decemberben került sor.
274

 Újabb 3–5%-os 

csökkentés történt 1932. január 1-jén, majd július 1-jétől további 12–25%-kal, végül 1933. 

március 1-jétől pedig újabb 17–32%-kal csökkentek az állami bérek. Ezeken kívül született 

jó pár rendelet, amelyek mérsékelték a közlekedési segélyeket, a lakbér-hozzájárulást és a 

családi pótlékot.
275

 

Javulás 1938-tól volt érzékelhető, január 1-jén hatályon kívül helyezték az 1933. évi 

fizetéscsökkentő rendeletet, egy évre rá emeltek a családi pótlékon.
276

 Az összes, 1930-as 

években meghozott fizetéscsökkentő rendelkezés hatályon kívül helyezése végül 1940. 

november 1-jével történt meg. A tiszti fizetések akkora érték el újra az 1930. augusztusi 

szintet.
277

 1938 januárjában és 1941 májusában emeltek a tiszti fizetéseken. Ha az 1930. 

évi fizetést tekintjük kiindulópontnak, akkor a mélyponton, 1933 márciusában 

egyharmaddal kevesebb illetményt kaptak a tisztek, 1943 júniusában viszont az 1930-

ashoz képest majdnem 30%-kal többet.
278

 

 

5. Az tiszti illetmény összetevői 

 

A hivatásos tisztek rendszeres illetménye
279

 több összetevőből állt. A legnagyobb rész a 

rendfokozathoz mért és a valóságos rendfokozat után járó, a szolgálati időt is figyelembe 

vevő havidíj volt. A havidíjasok alapilletményét – a rendfokozat mellett – rangosztályok
280

 

szerint és havidíjfokozatok
281

 megállapítása mellett szabták ki. 

Minden tényleges állományú rangosztályba sorolt havidíjasnak tisztiszolgára lehetett 

igénye. Abban az esetben, ha tisztiszolga bármely oknál fogva nem volt kiutalható, úgy a 
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 Az országgyűlés képviselőházának 361. ülése 1939. január 17-én, kedden. Képviselőházi napló, 40. p. 
277

 Szakály 1989. 107–108. pp. 8. táblázat. 
278

 Szakály 1989. 107. p. 
279

 Illetményeket csak azok a honvédszemélyek kaphattak, akik tényleg a magyar királyi honvédelmi 

igazgatás körébe tartozó alakulásoknál állományban voltak, azok valamelyikénél szolgálatot teljesítettek és 

igazolva voltak. 
280

 A ragosztályokat a Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára I. rész 1. melléklete sorolta fel. 

Lásd: A magyar kir. honvédség és a cs. és kir. közös hadsereghez tartozó egyének, állománycsoportok, 

rendfokozatok (rangosztályok) és szolgálati viszonyok szerint. In: A–32. jelzetű szolgálati szabályzat, 415–

433. pp. 
281

 A havidíjfokozatok megállapítása az egyes rendfokozatok keretén belül, a magasabb havidíjfokozatokba 

való besorolás az alacsonyabb havidíjfokozatban eltöltött 3 év (hadnagyi rendfokozatban 2 év) után történt 

meg. 
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havidíjasnak tisztiszolga-váltságra tarhatott számot, ami 1925-ben havi 10 aranykorona 

(170.000 papírkorona vagy 13 pengő 60 fillér) volt.
282

 

A Magyar Királyi Honvédség XI–VIII. rangosztályba (zászlóstól századosig) sorolt 

tényleges állománya felszerelési járulékra is igényt tarthatott, amely 1925-ben a XI–IX. 

rangosztályban (zászlóstól főhadnagyig) havi 20 aranykorona (340.000 papírkorona vagy 

27 pengő 20 fillér), a VIII. rangosztályban (századosnak) 15 aranykorona (1. és 2. fizetési 

fokozat: 255.000 papírkorona, 3. 325.000 papírkorona vagy 1. és 2. 20 pengő 40 fillér, 3. 

26 pengő) volt.
283

 

A családos tiszteket az 1912. évi XXXV. és az 1921. évi XLVI. törvénycikk
284

 1. §. 5. 

bekezdése szerint megillette a család nagyságának megfelelő családi pótlék.
285

 Összege 

1925-ben minden egyes igényjogosult családtag után havonta 10 aranykorona (170.000 

papírkorona vagy 13 pengő 60 fillér) volt. Az jogosultak körébe a közös háztartásban élő 

törvényes feleség
286

 és ellátatlan törvényes vagy törvényesített édes- vagy 

mostohagyermek tartozott 24 éves korig. A gyermek jogosultsága megszűnt a 24. 

életévének betöltése előtt, ha ellátottnak minősült. Ez utóbbinak az a személy számított, 

akinek jövedelme meghaladta a családi pótlék összegét; ha a kolostorba vagy zárdába 

vonult és ott fogadalmat tett; ha polgári vagy katonai tanintézetben ingyenes helyen tanult; 

ha alapítványi helyen tanult és a hely értéke meghaladta a pótlék összegét; ha ösztöndíja 

több volt, mint a családi pótlék; ha katonai illetményben részesült, vagy ha megházasodott. 

Elvált vagy különélő házastársak gyermekei után is járt a családi pótlék, az apa 

foglalkozása szerint. A pótlék egyéb, az igénylővel egy háztartásban élő és saját 

jövedelemmel nem rendelkező családtagok után is kérhető volt méltányosságból a 

honvédelmi minisztertől. Például a meghatározott életkort már elért gyermek, törvényes 

édesapa vagy édesanya, teljes árvaságra jutott törvényes unoka, vagy nevelt 

(örökbefogadott) gyermek után, de csak akkor, ha a nevelő szülőkkel az igénylők 

                                                 
282

 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. Honvédség számára. I. fejezet Rangosztályba sorolt havidíjasok és 

családjainak illetményei. Budapest, 1925. I. szakasz 2. §. 8. p. 
283

 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 3. §. 9. p. 
284

 1912. évi XXXV. törvénycikk az állami, vármegyei és államvasuti alkalmazottak családi pótlékáról és 

egyes egyéb intézkedésekről; 1921. évi XLVI. törvénycikk az 1921/22. költségvetési év augusztus hó 

elsejétől december hó végéig viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1921. évi 

XXXIV. tc. módosítása és az evvel kapcsolatos intézkedések tárgyában. 
285

 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 4. §. 9–10. pp. 
286

 Közös háztartás fogalma akkor is fennmaradt, ha a férj hadba vonult vagy hosszabb időre családjától 

távolra vezényelték, vagy ha a feleség rokonaihoz, ismerőseihez megy vagy kórházban gyógykezelés alatt 

állt. 
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vérrokoni kapcsolatban álltak.
287

 Nem részesülhettek azonban családi pótlékban a 

tényleges szolgálati viszony tartama alatt sem feleségük, sem gyermekeik után azok a 

havidíjasok, akik a tényleges állományban szabályszerű nősülési engedély nélkül kötöttek 

házasságot.
288

 

A katonatisztek is – csakúgy, mint minden állami alkalmazott – jogosultak voltak a 

központilag megállapított, településenként változó lakbérpótlékra, továbbá istálló-, 

kocsiszín- és bútorbér illetményre.
289

 Amennyiben a tisztnek kincstári vagy kincstár által 

bérelt épületben természetbeni lakást utaltak ki, a lakbérpótlékra nem volt jogosult. 

Bútorbér akkor járt, ha a lakás bútorozatlan volt. A lakbér élvezetében álló személyeket 

megillette a bútorbér, de a bútorzatról maguknak kellett gondoskodniuk. Istálló- és 

kocsiszínbér csak azoknak járt, akik a szervezési rendelkezések szerint ló és kocsi tartásra 

voltak jogosultak. 

1930 júliusától a tiszti illetmény része lett a Magyar Királyi Honvédség tényleges 

szolgálatot teljesítő havidíjasainak járó és a rendfokozatnak megfelelő honvédségi 

pótdíj.
290

 Ezenkívül bevezetésre került VI. (alezredes), VII. (őrnagy) és VIII. (százados) 

rangosztályú havidíjasok számára a rangosztályukban töltött hosszabb szolgálat után járó 

korpótdíj, amit a honvédelmi miniszter ítélt oda. 

A havidíj összegét a G–10. Illetményszabályzat tartalmazta. 

A havidíj összege 1925–26-ban: 

Rangosztály Rendfokozat Havidíj  

fokozat 

A havidíj kiszabata 

aranykorona291 papírkorona292 pengő293 

Egy hónapra Egy évre Egy 

hónapra 

Egy évre Egy 

hónapra 

Egy évre 

I. Tábornagy  – – – – – – 

II. Gyalogsági  

tábornok 

 540 6480 14.000.000 168.000.000 1120 13.440 

III. Altábornagy 1. 480 5760 12.000.000 144.000.000 960 11.520 

  2. 11.000.000 132.000.000 880 10.560 

IV. Tábornok 1. 400 4800 10.000.000 120.000.000 800 9600 

  2. 8.500.000 102.000.000 680 8160 

V. Ezredes 1. 340 4080 7.500.000 90.000.000 600 7200 

2. 300 3600 7.000.000 84.000.000 560 6720 
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 1926. december 4-e után már nem kellett a vérrokoni kapcsolat. 11.000/M.E.–1926. számú 

kormányrendelet III. fejezet 9. pont 
288

 G–10. Illetményszabályzat 1925. I. szakasz 5–12. §., 11–13. pp. 
289

 G–10. Illetményszabályzat I. szakasz 5. §. 16–20. pp. 
290

 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. honvédség számára. 1931. évi 5440/eln. 6-i. számú körrendelethez. 

Budapest, 1931. 8. p. 
291

 1924. július 1-jétől 1925. június 30-ig. 
292

 1925. július 1-jétől 1926. december 31-ig. 
293

 1927. január 1-jétől 
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  3.   6.000.000 72.000.000 480 5760 

VI. Alezredes 1. 250 3000 5.200.000 62.400.000 416 4992 

2. 220 2640 4.400.000 52.800.000 352 4224 

VII. Őrnagy 1. 200 2400 4.200.000 50.400.000 336 4032 

2. 185 2220 3.700.000 44.400.000 296 3552 

VIII. Százados 1. 160 1920 3.200.000 38.400.000 256 3072 

2. 150 1800 2.900.000 34.800.000 232 2784 

3. 140 1680 2.600.000 31.200.000 208 2496 

4. 130 1560     

IX. Főhadnagy 1. 120 1440 2.500.000 30.000.000 200 2400 

2. 110 1320 2.300.000 27.600.000 184 2208 

3. 100 1200 2.000.000 24.000.000 160 1920 

X. Hadnagy 1. 95 1140 1.900.000 22.800.000 152 1824 

2. 90 1080 1.800.000 21.600.000 144 1728 

XI. Zászlós  78 936 1.650.000 19.800.000 132 1584 

 

1927-ben: 

Rangosztály Rendfokozat Havidíj  

fokozat 

A havidíj kiszabata 

1927. január 1-től pengőben 1927. november 1-től pengőben 

Egy hónapra Egy évre Egy hónapra Egy évre 

I. Tábornagy  – – – – 

II. Gyalogsági  

tábornok 

 1120 13440 1240 14.880 

III. Altábornagy 1. 960 11520 1055 12.660 

  2. 880 10560 970 11.640 

IV. Tábornok 1. 800 9600 880 10.560 

  2. 680 8160 750 9000 

V. Ezredes 1. 600 7200 660 7920 

2. 560 6720 616 7392 

  3. 480 5760 528 6336 

VI. Alezredes 1. 416 4992 458 5496 

2. 352 4224 387 4644 

VII. Őrnagy 1. 336 4032 370 4440 

2. 296 3552 326 3912 

VIII. Százados 1. 256 3072 287 3444 

2. 232 2784 265 3180 

3. 208 2496 240 2880 

IX. Főhadnagy 1. 200 2400 230 2760 

2. 184 2208 212 2544 

3. 160 1920 185 2208 

X. Hadnagy 1. 152 1824 175 2100 

2. 144 1728 166 1992 

XI. Zászlós  132 1584 152 1824 

 

1931-ben:
294

 

                                                 
294

 G–10. Illetményszabályzat 1931. 1. §. 7. p. 
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Rangosztály Rendfokozat Havidíj  

fokozat 

A havidíj A honvédségi pótdíj A havidíj és honvédségi 

pótdíj együttes 

Kiszabata 1930. évi július 1-étől 

havonta évente havonta évente havonta évente 

I. Tábornagy  Ez idő szerint nincs megállapítva. 

II. Gyalogsági  

tábornok 

 1240 14.880 260 3120 1500 18.000 

III. Altábornagy  1055 12.660 145 1740 1200 14.400 

IV. Tábornok  880 10.560 120 1440 1000 12.000 

V. Ezredes 1. 660 7920 140 1680 800 9600 

2. 616 7392 104 1248 720 8640 

VI. Alezredes 1. 458 5496 162 1944 620 7440 

2. 387 4644 173 2076 560 6720 

VII. Őrnagy 1. 370 4440 160 1920 530 6360 

2. 326 3912 164 1968 490 5880 

VIII. Százados 1. 287 3444 153 1836 440 5280 

2. 265 3180 145 1740 410 4920 

3. 240 2880 140 1680 380 4560 

IX. Főhadnagy 1. 230 2760 110 1320 340 4080 

2. 212 2544 98 1176 310 3720 

3. 184 2208 106 1272 290 3480 

X. Hadnagy 1. 175 2100 85 1020 260 3120 

XI. Zászlós  152 1824 73 876 225 2700 

 

6. Egy alezredesi fizetés 1932–33-ban 

 

Éder István méneskari alezredes, lótenyésztési igazgató, a gyöngyösi méntelep 

parancsnoka 1932 júliusa és 1933 februárja között – 1931-hez képest – csökkentett fizetést 

kapott.
295

 Havidíja 384,50 pengő volt, ehhez jött havonta a tiszti szolga váltság (11 P), a 

honvédségi pótdíj (136 P) és a működési pótlék (25 P). Felesége és két gyermeke, Klára és 

István után 30 pengő családi pótlékot kapott minden hónapban. Mivel a család 

természetbeni lakást kapott a méntelepen, 
296

 a családfő lakbér illetményre nem volt 

jogosult, csak – negyedévente – csekély összegű bútorbérre
297

 (1,28 P). Hivatalos, 

illetménykönyvben vezetett kiadásai között nyugdíjjárulék
298

 (7.81 P), Katonai Szemle 

előfizetés (2 P), pénzintézeti kölcsöntörlesztés (43,87 P), fizetési előleg visszafizetési 

részlet (93 P) és ruharészlet (15 P) szerepelt. A havidíj előleget 11 hónap alatt törlesztette 

1932 decemberéig, de a rákövetkező év februárjában újabb fizetési előleg törlesztése 

                                                 
295

 Tiszti illetmény könyv Éder István alezredes számára. (Éder Miklós tulajdona.) 
296

 Éder Miklós szíves szóbeli közlése. 
297

 A bútorbér negyedévente tábornoktól őrnagyig 1,28 P (1 hónapra 42 fillér), századostól zászlósig 0,96 P 

(1 hónapra 32 fillér) volt. Kádár Sándor 1940. 7. p.; G–10. Illetményszabályzat 1931. I. fejezet 6. §. 
298

 Az illetményből 1,5%-ot vontak le nyugdíjjárulékként. Nyugdíjalapot a havidíj, a honvédségi pótdíj és 

korpótdíj alkotta. Kádár Sándor 1940. 6. p.; G–10. Illetményszabályzat 1931. I. fejezet 30. §. 



72 

 

kezdődött meg. A pénzintézeti kölcsön 1933 februárjában a 30., a ruhatörlesztés a 8. 

részletnél tartott. Éder alezredes illetménye 71–73%-át kapta meg a levonások után, 

általában 420–430 pengőt. 

 

Pokorny Herman altábornagy 1931. évre szóló illetménykönyvében egyéb kiadásokat is 

találunk a magánjellegű levonások között: tiszti kaszinó, atlétikai kör, vadászegylet, Aero 

Club tagdíjakat; hozzájárulásokat a tiszti műhelyhez, a tiszti étkezdéhez és tiszti kerthez, a 

vegyes dandár hintó- és kocsialapjához, illetve anyagi részvételt a hadi árvák és rokkantak 

támogatásában, az ínség és a karácsonyi akcióban.
299

 

A havidíj és a honvédségi pódíj összege 1940. január 1-jétől:
300

 

Rangosztály Rendfokozat Havidíj  

fokozat 

A havidíj A havidíj és honvédségi 

pótdíj 

Tiszti 

szolgaváltsá

g301 

Kor 

pótdíj302 

Kiszabata 1940. évi január 

1-étől 

Kiszabata1940. évi január 

1-étől 

Egy havi kiszabata 

pengőben 

havonta évente havonta Évente 

I. Gyalogsági  

tábornok 

 1054 12.648 221 2652 11,50  

II. Altábornagy  928 11.136 127,50 1530 11,50  

III. Tábornok  774 9288 105,50 1266 11,50  

IV. Ezredes 1. 580,50 6966 123 1476 11,50  

2. 542 6504 91,50 1098 11,50  

V. Alezredes 1. 412 4944 145,50 1746 12 45 

2. 348 4176 155,50 1866 12 27 

VI. Őrnagy 1. 333 3996 144 1728 12 27 

2. 293 3516 147,50 1770 12 22,50 

VII. Százados 1. 261 3132 139 1668 12 22,50 

2. 241 2892 131,50 1578 12 

3. 218 2616 127 1524 12 

VIII. Főhadnagy 1. 213,50 2562 102 1224 12  

2. 197 2364 91 1092 12  

3. 171 2052 98,50 1182 12  

IX. Hadnagy  162,50 1950 79 948 12  

X. Zászlós  141 1692 67,50 810 12  
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 Tiszti illetmény könyv Pokorny Herman altábornagy számára. 1931. január – december HTM Kéziratos 

Emlékanyag gyűjtemény 71.778.1/KE 
300

 G–10. Illetményszabályzat a m. kir. honvédség számára. 1931. évi 5440/eln. 6-i. számú körrendelethez. 

1940. évi utánnyomás, az eddig megjelent kiegészítések figyelembevételével. Budapest, 1940. I. szakasz 1. §. 

2. pont A rangosztályba soroló személyek havidíjának kiszabat a következő: 7. p. 
301

 Kádár Sándor 1940. Tisztek rendszeres illetményei G.–10. III. Szab. I. fej. 1., 2., 3., 4. §-ok) 5. p. 
302

 Kádár Sándor 1940. 5. p. 
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1940. november 1-jétől:
303

 

Rangosztály Rendfokozat Havidíj  

fokozat 

A havidíj A havidíj és honvédségi 

pótdíj 

Tiszti 

szolgaváltsá

g304 

Kor 

pótdíj305 

Kiszabata 1940. évi 

november 1-étől 

Kiszabata 1940. évi 

november 1-étől 

Egy havi kiszabata 

pengőben 

havonta évente havonta évente 

I. Gyalogsági  

tábornok 

 1240 14.880 260 3120 13,60  

 Altábornagy  1055 12.660 145 1740  

 Tábornok  880 10.560 120 1440  

 Ezredes 1. 660 7920 140 1680  

2. 616 7392 104 1248  

 Alezredes 1. 458 5496 162 1944 50 

2. 387 4644 173 2076 30 

 Őrnagy 1. 370 4440 160 1920 30 

2. 326 3912 164 1968 25 

 Százados 1. 287 3444 153 1836 25 

2. 265 3180 145 1740 

3. 240 2880 140 1680 

 Főhadnagy 1. 230 2760 110 1320  

2. 212 2544 98 1176  

3. 184 2208 106 1272  

 Hadnagy 1. 175 2100 85 1020  

 Zászlós  152 1824 73 876  

 

1943. július 1-jétől:
306

 

Rangosztály Havidíj  

fokozat 

Rendfokozat A havidíj 

Egy hónapra 

havidíj Honv. pótdíj Tisztiszolga váltság 

I.  Tábornagy 2230 360 13,69 

II.  Vezérezredes 1570 312 

III.  Altábornagy 1450 174 

IV.  Vezérőrnagy 1220 144 

V. 1. Ezredes 950 168 

2. 890 125 

VI. 1. Alezredes 670 195 

2. 575 208 

VII. 1. Őrnagy 560 192 
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 63.568/eln.2i–1940. sz. körrendelet 30/1940. sz. Honvédségi Közlöny. 
304

 Kádár Sándor 1940. 5. p. 
305

 Ugyanott. 
306

 A honvédség és csendőrség rangosztályba sorozott havidíjasainak illetményei 1943. július 1-jétől. Katonai 

zsebnaptár, 1944. 108. p. 
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2. 505 197 

VIII. 1. Százados 450 184 

2. 420 174 

3. 385 168 

IX. 1. Főhadnagy 360 132 

2. 335 118 

3. 300 128 

X. 1. Hadnagy 285 102 

XI.  Zászlós 255 88 

 

7. Az illetmények alakulása az 1930-as, 40-es években 

 

A fizetési táblákat áttekintve a következő állapítható meg. Az évek során a rangosztályok 

nem változtak, a havidíj fokozatok azonban igen. 1925. július 1-jétől törölték a VIII. 

rangosztály 4., 1930. június 30-ától a III. és IV. rangosztály 2., az V. rangosztály 3. és a X. 

rangosztály 2. havidíj fokozatát.
307

 1927 novemberére végrehajtottak egy 10–15%-os 

illetményemelést. A rendfokozatokban felfelé haladva csökkent az emelés mértéke. 1930 

júliusától a havidíj összege nem változott, a béremelést a honvédségi pótdíj bevezetése 

adta. Magasabb rendfokozatnál ez a havidíj 15–20%-a, alacsonyabb rendfokozatoknál 40–

50%-a is lehetett. 

1940 januárjára a havidíj és a honvédségi díj összege is 8–15%-kal csökkent, az 

illetmény 1940 novemberére érte el az 1931-es szintet. 1943-ra a tiszti fizetések 40–70%-

kal növekedtek rendfokozattól függően. Egy altábornagy havidíja 37%-kal, egy 1. havidíj 

fokozatú százados 56%-kal, egy hadnagy 62%-kal emelkedett. 

 

7. 1. A családi pótlék alakulása 

 

1939. január 1-jétől felemelték a családi pótlékot is. Az első három gyerek után, egyenként 

18, a negyedik gyerek után fejenként 24, a feleség után 12 pengő járt.
308

 1941 

decemberétől
309

 az első két gyermek után 40, a harmadik után 50, a negyedik után 60 és az 

ötödik után vagy azon felüli gyermekszám után 70 pengő volt a családi pótlék összege. Ha 

a tiszt feleségének a családi pótlék havi összegét elérő bármilyen keresete, nyugdíja vagy 

más járandósága volt, a tisztnek neje után családi pótlék nem járt. A családi pótlék a 
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 15.118/eln. 6. i. 1927. számú rendelet. 
308

 401.332/2. i.–1939. számú körrendelet. 
309

 143.850/eln. 2.i–1941. számú körrendelet. 
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családfő keresetét képezte, az összeget a családfőnek kellett családja számára eljuttatnia. 

Csak olyan családtagok után lehetett igényelni a pótlékot, akik a családfővel közös 

háztartásban, vagyis egy fedél alatt éltek, ezért a különélő feleség után a családi pótlék még 

abban az esetben sem járt, ha a férj a feleség eltartásáról egyébként gondoskodott, illetve, 

ha a férj tartásdíj fizetésére kötelezett volt. A családi pótlékot az előírt feltételek mellett 

akkor is folyósítani kellett, ha a gyermek nem élt egy háztartásban a jogosulttal, hanem 

például válófélben lévő közös háztartásban nem élő feleséghez, vagy rokonhoz, 

ismerőshöz költözött, vagy esetleg idegenek ellátásában, vagy tanintézetben, 

nevelőintézetben fizetéses helyen tanult.
310

 

A törvényesen elvált, valamint a csak különélő házastárs gondozása alatt álló 

gyermekek után egyébként az illetékes családi pótlék az igényjogosult férjnek – tekintet 

nélkül arra, hogy tartásdíj fizetésére kötelezett vagy sem – járt. Ugyanazon gyermek után 

akkor is csak egy családi pótlékot lehetett igényelni, ha az apa és az anya is családi 

pótlékra jogosult alkalmazott volt. Ilyen estekben a családi pótlékot akkor is az apa részére 

és az ő állása után állapították meg, ha az anya a saját alkalmazása alapján esetleg 

magasabb összegű családi pótlékra tarthatott volna igényt.
311

 

1943-tól a családi pótlék összege a következőképpen alakult: a feleség után 60, az első 

két gyerek után fejenként szintén 60, a harmadik gyerek után 70, negyedik után 80 és az 

ötödik vagy a felett 90 pengő volt.
312

 

 

7. 2. A lakbér illetmény alakulása 

 

A lakbér illetmény kiszabását is a G-10-es szabályzatban lehetett megtalálni. Az összegek 

1918-ban az alábbi táblázat szerint alakultak:
313

 

 

Rangosztály Wien Budapest Évi lakbértérítés az Évi 

bútorbér 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bérosztályba tartozó állomásokon koronákban 

I. 6752 5500 5008 4304 4088 3600 2840 2504 – – – – 168 

II. – – – – – – – – – – – – – 

III. 5224 4505 3896 3552 3184 2560 2100 2000 – – – – 168 

IV. 4100 3576 3004 2696 2544 2280 2064 1712 – – – – 168 

V. 3040 2800 2576 2296 2108 1904 1660 1460 1360 1060 – – 168 

                                                 
310

 G–10. Illetményszabályzat 1940. 12. p. 
311

 G–10. Illetményszabályzat 1940. 13. p. 5. §. 6. pont. 
312

 Katonai zsebnaptár, 1944. 110. p. 
313

 Katonai Zsebnaptár, 1918. 151. p. 
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VI. 2820 2572 2276 1960 1700 1624 1412 1212 1104 960 764 556 168 

VII. 2260 2024 1724 1604 1464 1332 1132 984 876 744 611 452 168 

VIII. 

IX. 1636 1460 1384 1224 1104 1008 892 780 664 560 452 328 120 

X. 940 836 804 708 672 640 574 496 424 360 288 216 104 

XI. 

XII. 464 420 416 400 368 328 312 256 236 200 160 128 72 

 Istállóbér egy tiszti ló számára 

324 324 226 188 168 156 140 132 100 92 72 68  

Tisztiszolga bútorbér minden állomáson 24 

 

1925-ben:
314

 

 Rang-

osztály 

Rend- 

fokozat 

Az évi lakbérilletmény az 

1.315 2.316 3.317 4.318 5.319 6.320 

Lakbérosztályokba tartozó állomásokon aranykorona értékben 

a)321 b)322 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1. I. Tábornagy 3500 3200 3150 2880 2800 2560 2450 2240 2100 1920 1750 1600 

2. II. Gyalogsági 

tábornok 

3100 2800 2790 2520 2480 2240 2170 2170 1860 1680 1550 1400 

3. III. Altábornagy 2800 2500 2520 2250 2240 2000 1960 1960 1680 1500 1400 1250 

4. IV. Tábornok 2600 2300 2340 2070 2080 1840 1820 1820 1560 1380 1300 1150 

5. V. Ezredes 2250 1900 2025 1710 1800 1520 1575 1575 1350 1140 1125 950 

6. VI. Alezredes 2100 1700 1890 1530 1680 1360 1470 1470 1260 1020 1050 850 

7. VII. Őrnagy 1700 1500 1530 1350 1360 1200 1190 1190 1020 900 850 750 

8. VIII. Százados 1500 1200 1350 1080 1200 960 1050 1050 900 720 750 600 

9. IX. Főhadnagy 1100 900 990 810 880 720 770 770 660 540 550 450 

10. X. Hadnagy 900 800 810 720 720 640 630 630 540 480 450 400 

                                                 
314

 G–10. Illetményszabályzat 1925. 18. p. 
315

 Budapest 
316

 Győr, Szeged, Szombathely. 
317

 Debrecen, Kaposvár, Kispest, Komárom-Újváros, Miskolc, Pécs, Rákospalota, Sátoraljaújhely, Sopron, 

Székesfehérvár, Szolnok, Újpest. 
318

 Balassagyarmat, Cegléd, Eger, Esztergom, Gyula, Jászberény, Kecskemét, Makó, Nagykanizsa, 

Nyíregyháza, Pápa, Pesterzsébet, Veszprém, Zalaegerszeg. 
319

 Baja, Balatonfüred, Békéscsaba, Budafok, Celldömölk, Dombóvár, Gödöllő, Gyöngyös, Hatvan, 

Hódmezővásárhely, Kalocsa, Keszthely, Kiskunfélegyháza, Kőszeg, Magyaróvár, Mezőtúr, Nagykálló, 

Nagykáta, Nagykőrös, Orosháza, Ózd, Salgótarján, Sárvár, Szarvas, Szekszárd, Szentes, Szentgotthárd, 

Szikszó, Tapolca, Tiszafüred, Vác. 
320

 Egyéb a többi lakbér-osztályba nem tartozó állomáshelyek. 
321

 Az a) alatti tételek a 3, vagy ennél több családi pótlék élvezetében állók részére. 
322

 Az b) alatti tételek a 2, vagy ennél kevesebb családi pótlék élvezetében állók és nőtlenek részére. 
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XI. Zászlós 

 

1928-ban:
323

 

 Rang-

osztály 

Rend- 

fokozat 

Az negyedévi lakbérilletmény az 

1.324 2.325 3.326 4.327 5.328 6.329 

Lakbérosztályokba tartozó állomásokon 1928. évi november hó 1-jétől pengőértékben 

a)330 b)331 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1. I. Tábornagy Ez idő szerint nincs megállapítva. 

2. II. Gyalogsági 

tábornok 

854 771,25 768,50 694,25 683 617 597,75 539,75 512,25 462,75 427 385,50 

3. III. Altábornagy 771,25 688,75 694,25 619,75 617 551 539,75 482 462,75 413,25 385,50 344,25 

4. IV. Tábornok 716,25 633,50 644,50 570,25 573 506,75 501,25 443,50 429,75 380 358 316,75 

5. V. Ezredes 619,25 523,25 557,75 471 495,75 418,75 433,75 366,25 371,75 314 309,75 261,50 

6. VI. Alezredes 578,50 468,25 520,50 421,50 462,75 374,50 404,75 327,75 347 281 289,25 234 

7. VII. Őrnagy 468,25 413,25 421,50 371,75 374,50 330,50 327,75 289,25 281 247,75 234 206,50 

8. VIII. Százados 413,25 330,50 371,75 297,50 330,50 264,25 289,25 231,25 247,75 198,25 206,50 165,25 

9. IX. Főhadnagy 303 247,75 272,50 223 242,25 198,25 212 173,50 181,75 148,75 151,50 123,75 

10. X. Hadnagy 247,75 220,25 223 198,25 198,25 176,25 173,50 154,25 148,75 132 123,75 110 

XI. Zászlós 

 

                                                 
323

 G–10. Illetményszabályzat 1931. 20. p. 
324

 1. lakbérosztály: Budapest. 
325

 2. lakbérosztály: Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok, Szombathely. 
326

 3. lakbérosztály: Eger, Kecskemét, Kispest, Komárom-Újváros, Nyíregyháza, Pesterzsébet, Rákospalota, 

Sátoraljaújhely, Székesfehérvár, Újpest. 
327

 4. lakbérosztály: Baja, Balassagyarmat, Békéscsaba, Budafok, Cegléd, Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, 

Gyula, Hatvan, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Keszthely, Makó, Nagykanizsa, Pápa, Salgótarján, 

Szekszárd, Szentes, Szikszó, Tapolca, Vác, Veszprém, Zalaegerszeg. 
328

 5. lakbérosztály: Alag, Albertfalva, Alsógöd, Balatonfüred, Bánréve, Berettyóújfalu, Békés, Celldömölk, 

Cinkota, Csepel, Csongrád, Csorna, Csurgó, Diósgyőr, Dombóvár, Dunaharaszti, Dunakeszi, Felsőgöd, 

Hejőcsaba, Kapuvár, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Kőszeg, Magyaróvár, Mátészalka, 

Mezőkövesd, Mezőtúr, Mohács, Moson, Nagykálló, Nagykáta, Nagykőrös, Nyírbátor, Orosháza, Ózd, 

Pestszentlőrinc, Pestújhely, Putnok, Ráckeve, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákosszentmihály, Sashalom, 

Sárospatak, Sárvár, Sásd, Siklós, Siófok, Sopronbánfalva, Soroksár, Szarvas, Szentendre, Szentgotthárd, 

Szerencs, Szigetvár, Tata, Tiszafüred, Tóváros, Törökszentmiklós és Vasvár. 
329

 Egyéb a többi lakbér-osztályba nem tartozó állomáshelyek. 
330

 Az a) alatti tételek a 3, vagy ennél több családi pótlék élvezetében állók részére. 
331

 Az b) alatti tételek a 2, vagy ennél kevesebb családi pótlék élvezetében állók és nőtlenek részére. 
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1933-ban:
332

 

 Rang-

osztály 

Rend- 

fokozat 

Az negyedévi lakbérilletmény az 

1.333 2.334 3.335 4.336 5.337 6.338 

Lakbérosztályokba tartozó állomásokon 1933. évi február hó 1-jétől pengőértékben 

a)339 b)340 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1. I. Tábornagy Ez idő szerint nincs megállapítva. 

2. II. Gyalogsági 

tábornok 

261,89 236,51 235,67 212,90 209,45 189,21 183,31 165,52 157,09 141,91 130,94 118,22 

3. III. Altábornagy 236,51 211,21 212,90 190,05 189,21 168,97 165,52 147,81 141,91 126,73 118,22 105,57 

4. IV. Tábornok 219,65 194,27 197,64 174,87 175,72 155,40 153,71 136 131,79 116,53 109,78 97,13 

5. V. Ezredes 190,50 160,46 171,04 144,44 152,03 128,41 133,01 112,31 114 96,29 94,99 80,19 

6. VI. Alezredes 177,40 143,69 159,62 129,26 141,91 114,84 124,12 100,51 106,41 86,17 88,70 71,76 

7. VII. Őrnagy 143,59 126,73 129,26 114 114,84 101,35 100,51 88,70 86,17 75,97 71,76 63,32 

8. VIII. Százados 126,73 101,35 114 91,23 101,35 81,03 88,70 70,91 75,97 60,79 63,32 50,67 

9. IX. Főhadnagy 92,92 75,97 91,23 68,38 74,29 60,79 65,01 53,20 55,73 45,61 46,64 37,95 

10. X. Hadnagy 75,97 67,54 68,38 60,79 60,79 54,05 53,20 47,30 45,61 40,48 37,95 33,73 

XI. Zászlós 

 

                                                 
332

 G–10. Illetményszabályzat. 1944. 22–23. pp. 
333

 1. lakbérosztály: Budapest. 
334

 2. lakbérosztály: Debrecen, Győr, Kaposvár, Kassa, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szolnok, 

Szombathely. 
335

 3. lakbérosztály: Eger, Kecskemét, Kispest, Komárom-Újváros és -Óváros, Nyíregyháza, Pesterzsébet, 

Rákospalota, Sátoraljaújhely, Székesfehérvár, Újpest. 
336

 4. lakbérosztály: Baja, Balassagyarmat, Békéscsaba, Budafok, Cegléd, Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, 

Gyula, Hatvan, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalocsa, Keszthely, Makó, Nagykanizsa, Pápa, Salgótarján, 

Szekszárd, Szentes, Szikszó, Tapolca, Vác, Veszprém, Ungvár, Zalaegerszeg. 
337

 5. lakbérosztály: Alag, Albertfalva, Alsógöd, Balatonfüred, Bánréve, Beregszász, Berettyóújfalu, 

Békásmegyer, Békés, Celldömölk, Cinkota, Csepel, Csongrád, Csorna, Csurgó, Diósgyőr, Dombóvár, 

Dunaharaszti, Dunakeszi, Érsekújvár, Felsőgöd, Hejőcsaba, Ipolyság, Kapuvár, Kiskunfélegyháza, 

Kiskunhalas, Kisvárda, Kőszeg, Léva, Magyaróvár, Mátészalka, Mezőkövesd, Mezőtúr, Mohács, Moson, 

Munkács, Nagykálló, Nagykáta, Nagykőrös, Nyírbátor, Orosháza, Ózd, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Putnok, 

Ráckeve, Rákoscsaba, Rákosliget, Rákosszentmihály, Rimaszombat, Sashalom, Sárospatak, Sárvár, Sásd, 

Siklós, Siófok, Somorja, Sopronbánfalva, Soroksár, Szarvas, Szentendre, Szentgotthárd, Szerencs, Szigetvár, 

Tata, Tiszafüred, Tóváros, Törökszentmiklós és Vasvár. 
338

 Egyéb a többi lakbér-osztályba nem tartozó állomáshelyek. 
339

 Az a) alatti tételek a 3, vagy ennél több családi pótlék élvezetében állók részére. 
340

 Az b) alatti tételek a 2, vagy ennél kevesebb családi pótlék élvezetében állók és nőtlenek részére. 
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1943-ban:
341

 

 Rang-

osztály 

Rend- 

fokozat 

Az havi lakbérilletmény az 

1.342 2.343 3.344 4.345 5.346 6. 

Lakbérosztályokba tartozó állomásokon 1943-ban pengőértékben 

a)347 b)348 a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 

1. I. Tábornagy Ez idő szerint nincs megállapítva. 

2. II. Vezérezredes 236,51 261,89 212,90 235,67 189,21 209,54 165,52 183,31 141,91 157,09 118,22 130,94 

3. III. Altábornagy 211,21 236,51 190,05 212,90 168,97 189,21 147,81 165,52 126,73 141,81 105,57 118,22 

4. IV. Vezérőrnagy 194,27 219,65 174,87 197,64 155,40 175,72 136 153,71 116,53 131,79 97,13 109,78 

5. V. Ezredes 160,46 190,05 144,44 171,04 128,41 152,03 112,31 133,01 96,29 114 80,19 94,99 

6. VI. Alezredes 143,59 177,40 129,26 159,62 114,84 141,09 100,51 124,12 86,17 106,41 71,76 88,70 

7. VII. Őrnagy 126,73 143,59 114 129,26 101,35 114,84 88,70 100,51 75,97 86,17 63,32 71,76 

8. VIII. Százados 101,35 126,73 91,23 114 81,03 101,35 70,91 88,70 60,79 75,97 50,67 63,32 

9. IX. Főhadnagy 75,97 92,92 68,38 83,56 60,79 74,29 53,20 65,01 45,61 55,73 37,95 46,46 

10. X. Hadnagy 67,54 75,97 60,79 68,38 54,05 60,79 47,30 53,20 40,48 45,61 33,73 37,95 

XI. Zászlós 

 

A lakbér illetményt eleinte évente szabták ki, s ennek megfelelően közölték, de mindig 

negyedévenként fizették: februárban, májusban, augusztusban és novemberben. Később 

negyedéves vagy havi bontásban szerepeltek az összegek a tájékoztató táblázatokban. Az 

Osztrák–Magyar Monarchia fennállása alatt 12 lakbérosztályt állapítottak meg, külön 

szerepelt Bécs és Budapest. A háború után egészen 1945-ig megmaradt a hat lakbérosztály, 

csak a hozzájuk kapcsolt és központilag meghatározott települések száma és besorolása 

változott. Különbséget tettek a kiutalandó összeg nagyságát illetően a tiszti családok 

                                                 
341

 Katonai zsebnaptár, 1944. 120. p. 
342

 1. lakbérosztály: Budapest 
343

 2. lakbérosztály: Debrecen, Győr, Kaposvár, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Miskolc, 

Nagyvárad, Pécs, Sopron, Szatmárnémeti, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Ungvár, Zombor 
344

 3. lakbérosztály: Baja, Eger, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kispest, Máramarossziget, Nyíregyháza, 

Pestszenterzsébet, Rákospalota, Sátoraljaújhely, Szabadka, Újpest, Újvidék 
345

 4. lakbérosztály: Balassagyarmat, Békéscsaba, Beregszász, Beszterce, Budafok, Cegléd, Csáktornya, 

Csíkszereda, Dés, Érsekújvár, Esztergom, Gödöllő, Gyöngyös, Gyula, Hatvan, Huszt, Jászberény, Kalocsa, 

Keszthely, Léva, Losonc, Makó, Munkács, Nagybánya, Nagykanizsa, Nagykároly, Nagyszőlős, Pápa, 

Rimaszombat, Salgótarján, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Szekszárd, Szentes, Szikszó, Tapolca, Vác, 

Veszprém, Zalaegerszeg, Zilah (Párkány, Nána, Esztergomtábor) 
346

 5. lakbérosztály: Alag, Albertfalva, Alsógöd, Alsólendva, Balatonfüred, Bánffyhunyad, Bánréve, 

Berettyóújfalu, Békásmegyer, Békés, Celldömölk, Cinkota, Csepel, Csongrád, Csorna, Csurgó, Diósgyőr, 

Dombóvár, Dunaharaszti, Dunakeszi, Felsőgöd, Gyergyószentmiklós, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 

Hajdúszoboszló, Hejőcsaba, Ipolyság, Kapuvár, Karcag, Kézdivásárhely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, 

Kisújszállás, Kisvárda, Kőszeg, Magyarkanizsa, Mátészalka, Mátyásföld, Mezőkövesd, Mezőtúr, Mohács, 

Mosonmagyaróvár, Nagykálló, Nagykáta, Nagykőrös, Nagyszalonta, Nyírbátor, Orosháza, Ózd, 

Pestszentlőrinc, Pestújhely, Putnok, Ráckeve, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákosliget, Rákosszentmihály, 

Rozsnyó, Sashalom, Sárospatak, Sárvár, Sásd, Siklós, Siófok, Sopron-Szerencs, Szigetvár, Szilágysomlyó, 

Tata, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újdombóvár, Vasvár, Zenta 
347

 Az a) alatti tételek a 3, vagy ennél több családi pótlék élvezetében állók részére. 
348

 Az b) alatti tételek a 2, vagy ennél kevesebb családi pótlék élvezetében állók és nőtlenek részére. 
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nagyságát tekintve. A családi pótlék összege volt az iránymutató, a nagyobb családok a 

nagyobb összegű lakbérpótlékot kaptak. 

 

7. 3. „Különös” illetmények 

 

A rendszeres illetmények mellett bizonyos feltételekkel „különös” illetményeket is 

kaphattak a katonatisztek.
349

 Ilyen volt a lótápadag-illetmény, amely a ló tartására 

kötelezett vagy jogosult tulajdon ló után járt; a lóápoló illetmény, amely lóápoló 

fogadásához nyújtott anyagi segítséget, két ló után lehetett egy ápolót felfogadni. Igényt 

lehetett benyújtani ruházatra, illetve ruházati járulékra, mivel a rangosztályba sorolt 

hivatásos havidíjassá újonnan kinevezett egyénnek, kinevezésük alkalmával természetbeni 

ruházat járt, ha pedig ezt nem kapta meg, ruházati járulékot kaphatott. Külön illetményként 

fizették a vitézségi éremdíjat, a működési és a sérülési pótdíjat. 

Az illetményszabályzat intézkedett a kórházi (gyógyfürdőkórház) ápolásról, valamint a 

szükséges gyógyszerek kifizetéséről.
350

 Ugyanis a havidíjasok megbetegedésük esetén 

kérhették felvételüket a honvéd és közrendészeti egészségügyi intézetekbe. Ezenkívül a 

havidíjasok maguknak és családtagjaiknak, akik után családi pótlékot kaptak, jogosultak 

voltak – ha a gyógykezelés kórházon kívül történt – a gyógyszereket a meghatározott 

ártérítés mellett – honvéd és közrendészeti gyógyszertárakból beszerezni. Amennyiben 

állomáshelyükön ilyen gyógyszertár nem volt, a katonai gyógyszer-árszabványban 

szereplő gyógyszereket polgári patikából is beszerezhették és az árkülönbözetet szolgálati 

úton visszaigényelhették a honvédelmi minisztériumtól. 

 

8. Családi illetmények 

 

Az illetményszabályzat a tisztek családjairól is intézkedett bizonyos kérdésekben.
351

 A 

lakbér illetménnyel kapcsolatban kimondta, hogy a családfővel együtt élő családtagoknak 

joguk van a családfővel való együttes elhelyezésre, és ez az igény a családfő elhalálozása 

után is fennáll a következő bérfelmondás időszakáig. Betegség esetén a családtagok is 

ugyanolyan kórházi ápolásra és gyógyszerekre voltak jogosultak, mint a családfő. 

Áthelyezés esetén a családtagok az útiköltség illetmény terhére a családfővel utazhattak.  
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A családfenntartó halála után a családot megillette a halálozási évnegyed-díj, melynek 

összege az elhalt által legutóbb élvezett havidíj kétszerese volt. Erre az összegre más is 

jogosult lehetett, ha igazolta, hogy az elhunytat ápolta és eltemette. Az özvegyeknek és 

árváknak a férj vagy az apa elhalálozását követő hónap első napjától három hónapon át járt 

az elhunyt rendszeres illetménye, majd utána az özvegyi nyugdíj és az anyátlan árvákat 

megillető nevelési járulék. 

 

9. Egy kötelező családi bevétel, a házassági óvadéktőke kamata 

 

A család pénztárába a katonatiszti illetmény mellé jöhetett a házasságkötésekhez szükséges 

házassági óvadéktőke kamata.
352

 A kaució összegét a különböző rendfokozatoknak 

(rangosztályoknak) megfelelően állapították meg. Leszögezhető, hogy a vizsgált 

időszakban a kívánt összeg igen magas volt és előteremtése nem volt egyszerű. 

 

A házassági óvadéktőkék összegei 1913-ban:
353

 

Rangosztály A nősülendő rendfokozata vagy szolgálati állása. Óvadéktőke (koronában) 

XI. 

Hadnagy 60.000 

Hadnagy gazdászati tiszt 30.000 

Hadnagy-számvívő 30.000 

Honvéd tisztviselő 30.000 

Csendőr hadnagy 30.000 

Csendőr hadnagy-számvívő 15.000 

Csendőr alállatorvos 15.000 

X. 

Főhadnagy 50.000 

Főhadnagy gazdászati tiszt 25.000 

Főhadnagy-hadbíró 50.000 

Főorvos 50.000 

Főhadnagy-számvívő 25.000 

Honvéd tisztviselő 25.000 

Csendőr főhadnagy 25.000 

Csendőr főhadnagy-számvívő 12,5.000 

Csendőr állatorvos 12,5.000 

IX. 

Vezérkari testületi százados 60.000 

Százados 40.000 

Mérnökkari százados 20.000 

Százados gazdászati tiszt 20.000 

Százados-hadbíró 40.000 

Ezredorvos 40.000 

Százados-számvívő 20.000 
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Alhadbiztos 20.000 

Csendőr százados 20.000 

Csendőr százados-számvívő 10.000 

VIII. 

Vezérkari testületi őrnagy 50.000 

Őrnagy 30.000 

Mérnökkari őrnagy 15.000 

Őrnagy gazdászati tiszt 15.000 

Őrnagy-hadbíró 30.000 

Törzsorvos 30.000 

Hadbiztos 15.000 

Csendőr őrnagy 15.000 

VII. Vezérkari testületi alezredes 50.000 

VI. Vezérkari testületi ezredes 50.000 

 

A házassági óvadéktőkék összegei 1942-ben:
354

 

Rangosztály A nősülendő rendfokozata vagy szolgálati állása. Óvadéktőke (pengőben) 

X. A II. állományfőcsoportba tartozó honvéd tisztviselő 25.000 

IX. 

Az I. áll. főcsoport A) állomány csoportba tartozó főhadnagy 40.000 

Méneskari szakszolgálatos és szertári főhadnagy 40.000 

Orvos főhadnagy 40.000 

Hadbíró főhadnagy 40.000 

Mérnök főhadnagy 40.000 

Gazdászati főhadnagy 40.000 

Állatorvos főhadnagy 40.000 

A II. állományfőcsoportba tartozó honvéd tisztviselők 20.000 

VIII. 

Vezérkari (hadiműszaki törzskari) százados 60.000 

Katonai attasé 200.000 

Az I. állományfőcsoport A) állománycsoportba tartozó százados 30.000 

Méneskari, szakszolgálatos és szertári százados 30.000 

Orvos százados 30.000 

Hadbíró százados 30.000 

Hadbiztos százados 30.000 

Mérnök százados 30.000 

Gazdászati százados 30.000 

Állatorvos százados 30.000 

A II. állományfőcsoportba tartozó honvéd tisztviselő 15.000 

VII. 

Vezérkari (hadiműszaki törzskari) őrnagy 60.000 

Katonai attasé 200.000 

Az I. állományfőcsoport A) állománycsoportba tartozó őrnagy 20.000 

Méneskari, szakszolgálatos és szertári őrnagy 20.000 

Orvos őrnagy 20.000 

Hadbíró őrnagy 20.000 

Mérnök őrnagy 20.000 

Hadbiztos őrnagy 20.000 

Gazdászati őrnagy 20.000 

Állatorvos őrnagy 20.000 
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A II. állományfőcsoportba tartozó honvéd tisztviselő 10.000 

VI. és V. 
Vezérkari (hadiműszaki törzskari) alezredes, ezredes 60.000 

Katonai attasé 200.000 

 

A házassági engedélykéréseknél igen gyakori volt az olyan folyamodvány, hogy az 

uralkodó, majd a kormányzó engedélyezze a kötelezően előírt óvadéktőke részleges 

biztosítását vagy a biztosítás nélküli házasságkötést. Az óvadéktőkét lehetett helyettesíteni 

megfelelő összegű apanázzsal (havi segély), a katonatiszti vagy állami tisztviselő családból 

kikerült menyasszonyok a legtöbb esetben apanázs ígéretével váltották ki az 

óvadéktőkét.
355

 A havi segély értéke különböző lehetett, bár a szabályozások szerint a havi 

étkezési váltság összegével kellett megegyeznie. Születtek nyilatkozatok 80,
356

 ,100
357

 

135
358

 és 150
359

 pengőről. A legtöbb esetben az ara apja ajánlotta fel, megtette ezt az 

özvegy édesanya (100 pengőt ajánlott a 356 pengős nyugdíjából)
360

 vagy a menyasszony 

testvérei, mint például a Pethes Hanna esetében bátyjai, Pethes Sándor színész és Pethes 

László műszaki egyetemi tanársegéd ajánlottak 100 pengőt.
361

 Lukács Béla tábornok, a 

Magyar Királyi Hadilevéltár igazgatója a 100 pengős apanázst a következővel indokolta: 

„leányom eltartása a szülei háztartásában is kitett legalább havi 100 pengőt”.
362

 Egy másik 

– vendéglő- és kávéház-tulajdonos apa – étkezést biztosított az ifjú párnak: két személyre 

szóló kifogástalan, bőséges házi kosztot, ebédre levest, húst, főzeléket és tésztát; vacsorára 

pedig ugyancsak húst, főzeléket és tésztát.
363

 Kaiser Borbála apja sem konkrét összeget 

ajánlott, ő azt ígérte, hogy a vőlegény mindenkori beosztási helyén három szobás lakás 

bérének megfelelő apanázst ad.
364
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 Nádasdy Oszkár százados és dr. Szabó Katalin házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házassági 
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Az óvadéktőke biztosítása alól felmentés lehetett még nyerni akkor is, ha az arának volt 

– természetesen a tiszti hivatással nem ellentmondó – állása. A feleség fizetése pedig 

segített a családi kasszán, bár házasság után nem volt jellemző az, hogy a nők állásban 

maradtak. A legtöbb dolgozó arajelölt tanár volt: tanítóképző intézeti tanárnő 183,6 

pengő
365

 fizetéssel, fővárosi tanítónő 312 pengő havidíjjal, 13,60 pengő közlekedési 

segéllyel és negyedévi 303 pengő lakbér-pótlékkal
366

 vagy nyugdíjképes állami polgári 

iskolai rendes tanár 170-180 pengő illetménnyel.
367

 De volt 372,65 pengő fizetésű 

banktisztviselő
368

 és 200 pengő keresetű orvos feleségjelölt is.
369

 

Természetesen a gyakori óvadéktőke-elengedés aggodalmat keltett a 

hadseregvezetésben, ugyanis a legfelsőbb kegyből adott teljes vagy részleges elengedés 

veszélyeztette az tiszti családok anyagi megalapozottságát. Ráadásul úgy tűnt, hogy a 

tisztek nem gondolják át eléggé szándékaikat, amikor megnősültek és később családjuk 

miatt bizonyos szintű megértést vártak el. A Honvédelmi Minisztérium nem zárkózott el 

attól, hogy nős tisztek szolgálati alkalmazásakor – méltányosságból – tekintetbe vegyenek 

bizonyos körülményeket, mint a gyermekek iskoláztatása és a családtagok gyógykezelése, 

de szigorúan szem előtt tartották azt az elvet, hogy a magánérdeket a közérdek alá kell 

rendelni.
370

 

 

10. Egyéb bevételei lehetőségek 

 

Pogány Ágnes véleménye szerint, ha a középosztályhoz tartozó tisztviselő- és értelmiségi 

családok háztartásának jövedelemszerkezetét vizsgáljuk, világossá válik, hogy a családi 

háztartások anyagi helyzetét nem lehet csak egyes-egyedül a családfő főfoglalkozásából 

eredő jövedelem alapján megítélni. Az első világháború után bekövetkező változások 

(infláció, a túlméretezett államapparátus drasztikus csökkentése, menekültáradat, 

fizetéscsökkentés) arra kényszerítették a középosztályhoz tartozó családokat, hogy 

megpróbáljanak pótlólagos jövedelemforrásokat találni maguknak. A középosztályi 
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életforma megőrzése érdekében azonban bizonyos kereseti források szóba sem jöhettek. 

Ilyen volt például a gyermekek korai munkába állítása. A feleség kereső foglalkozása sem 

volt igazán összeegyeztethető a középosztályi ideállal, mégis viszonylag magas (6–32%) 

volt a kétkeresős háztartások száma a tisztviselő- és értelmiségi családok körében.
371

 

Gyakori volt, hogy a középosztályi háztartások számíthattak családi támogatásra. 

Általában a szülők támogatták a családokat pénzzel, lakással vagy ellátással.
372

 

A mellékállások vállalásának kérdése nehezen megítélhető. Bizonyos állásoktól a 

köztisztviselőket tiltották, például törvényi paragrafus tiltotta meg, hogy javadalmazott 

állást vállaljanak bankok, vállalatok alapításánál vagy azok valamely vezetői 

testületében.
373

 Másfajta mellékállásokhoz is a munkáltató előzetes engedélye volt 

szükséges. Így elképzelhető, hogy sokan eltitkoltak másodállásukat. A foglalkozásukat 

tekintve a tanárok, ügyvédek, orvosok és mérnökök vállaltak több helyen munkát, illetve 

tartottak fent magánpraxist.
374

 

A budapesti és más nagyobb városi középosztályi családoknál elterjedt jövedelem-

kiegészítési forma volt az albérlőtartás. Az illetményi pótlékként lakáspénzt is élvező 

családok viszonylag tágas (két-, három- vagy négyszobás) lakásban éltek, ahová gyakran 

fogadtak albérlőt, albérlőket. Míg a családon kívül végzett másodállás a férfiakat 

jellemezte, addig az otthon falai közötti kereset-kiegészítés a nőkre volt jellemző. 

Leginkább a gyermeküket egyedül nevelő özvegyek vagy elvált asszonyok tartottak 

bérlőket.
375

 Kevés tisztviselő- vagy értelmiségi család rendelkezett földtulajdonnal, ritkán 

voltak közöttük bérháztulajdonosok.  

A családi bevételt kiegészítő források igen sokfélék lehettek: különböző 

mellékfoglalkozások, albérlőtartás, családtagok (feleség, esetleg gyermek) keresete, egyéb 

bevételek (segélyek, kölcsönök, tárgyak elzálogosítása, eladása), tulajdonból származó 

nyereségek, családi támogatás. A háztartások jövedelemszerkezete természetesen 

nagymértékben függött a családfő képzettségétől, főfoglalkozásából származó 

jövedelmének nagyságától, a család demográfiai helyzetétől (gyermekek száma és 

életkora) és földrajzi helyzetétől (városi vagy falusi a háztartás). A jövedelemszerkezetben 

természetesen változást okozott a családok korösszetételének változása, a munkabérek 
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emelkedése és csökkenése, ugyanúgy, mint a fogyasztási cikkek árának növekedése vagy 

csökkenése.
376

 

Katonatiszti családok legtöbbje azonban nem tudott igénybe venni kiegészítő forrást. A 

tiszt másodállást egyáltalán nem vállalhatott, nem vehetett részt egyéb gazdasági 

tevékenységben sem, mert a szabályzat kimondta, hogy „tényleges tisztek kereseti vagy 

mellékfoglalkozást nem űzhetnek. Oly tiszteletbeli állásokat, vagy alkalmazásokat, 

amelyek után tiszteletdijat vagy bárminemű jövedelmet élveznének, elvállalni tilos. (Pl. 

versenyistállóknál, méneseknél; még u. n. gentleman-menagerek sem lehetnek.) Irodalmi 

tevékenységért […], továbbá szellemi termékeik (pl. találmányok) értékesítéséért 

tiszteletdíjat, vagy ezek után jövedelmet elfogadhatnak. Kereskedelmi társaságokban, 

közkereseti társaságokban, vállalatokban hivatali teendőket, igazgatósági vagy 

felügyelőbizottsági tagságot még azon esetben sem vállalhatnak, ha ezeknek részben vagy 

egészben tulajdonosai is volnának. […] Tényleges tisztek ipart vagy kereskedelmet nem 

űzhetnek. Ezen tilalom azonban nem azt célozza, hogy ingatlanaik vagy vagyontárgyaik 

jövedelmeitől elessenek, tehát vagyontárgyaik gyümölcsöztetése (pl. mező, kert vagy 

erdőgazdasági termékek értékesítése) meg van engedve. Ily esetekben, továbbá akkor, is ha 

a tiszt netán ingatlant (földbirtokot stb.) bérel, sohase tévessze szem elől tiszti mivoltát, 

nehogy állásával összeférhetetlen helyzetbe jusson. Honvéd orvosok magán gyakorlatukat 

polgári egyénekre kiterjeszthetik. A mérnöki vagy egyéb képesítéssel bíró tényleges 

állományú tiszteket képesítésük nem jogosítja fel arra, hogy polgári vagy 

mellékfoglalkozást űzzenek.”
377

. A tisztfeleség – a társadalmi elvárásoknak megfelelően – 

ritkán dolgozott. A családban felnőtt, nagykorú gyermek is csak olyan állást vállalhatott, 

amely megfelelt a tiszti állástekintélynek. Albérlőtartásról pedig nincsenek információim, 

csak irodalmi példákat ismerek ezzel kapcsolatban.
378

 Az 1906-ban elvégzett budapesti 

népszámlálás adatai szerint a katonatiszti háztartások 84%-a volt homogén. A statisztika 

homogénnek azokat a háztartásokat tekinti, ahol – a cselédeket leszámítva – csak 

családtagok élnek együtt. Ún. idegennek azonban nemcsak az albérlők számítottak, hanem 

például a nevelő- és társalkodónők, inasok, így nem állítható biztosan, hogy a maradék 

16% albérlőket vagy ágybérlőket tartott volna.
379

 

                                                 
376

 Pogány 2000. 126. p. 
377

 A–37. jelzetű szabályzat (tervezet) a m. kir. honvédség tisztjei (tisztjelöltjei, lelkészei) különleges 

személyi ügyeinek kezelésére. Budapest, 1928. 16–17. pp. 
378

 Móricz Zsigmond 1933-ban megjelent Az asszony beleszól című regényében Véghelyi ezredes felesége 

adott ki két szobát Üllői úti lakásában, miután férje elhagyta. 
379

 Gergely András 1971. 428. p. 



87 

 

Így maradt az illetmény, az apanázs és a lakbér-pótlék, bérelt vagy saját tulajdonú 

otthon esetén, de gyakori volt a fizetési előleg vagy más pénzintézeti kölcsön felvétele is. 

A nem tényleges tisztek (katonai hivatalnokok) állásvállalása sem lehetett független a 

tiszti állás tekintélytől. A szabályzat előírta, hogy „a nemtényleges tisztek rangjuknak 

megfelelő megélhetést biztosító jövedelemmel bírjanak. […] A tiszti álláshoz illő 

megélhetést biztosító jövedelem összege nincs meghatározva. A honvédelmi miniszter az 

összes körülmények gondos mérlegelése mellett esetenként és egyénenként határozza meg 

azt, hogy az illető nemtényleges tiszt bír-e oly rendszeres jövedelemmel, mely részére a 

tiszti álláshoz illő megélhetést biztosítja. Alapul általában a legalacsonyabb rangosztályba 

tartozó nyugállományú tisztek rendszeres ellátási dijait kell venni. A tiszti álláshoz illő 

megélhetést biztosító jövedelem rendszeres vagy tartós hiánya esetén a tiszti 

rendfokozatról le kell mondani.”
380

 Az állásszerű megélhetést biztosító jövedelmet igazolni 

kellett és a kereseti foglalkozást be kellett jelenteni a nyilvántartó hatósághoz. 

Kivételes esetekben szigorú elbírálás alapján, ha különleges megítélést kívánó, 

méltánylást igénylő körülmények forogtak fent, a nem tényleges tiszt kaphatott olyan 

munkához is engedélyt, ami nem fért össze a tiszti jelleggel. Ilyen esetekben – amíg a tiszt 

ezt a kereseti foglalkozást űzte – sem munka közben, sem a magánéletben nem 

használhatta tiszti rendfokozatát, és egyenruháját sem viselhette.
381

 

 

11. Összegzés 

 

De mennyit is érhetett az az pénzösszeg, ami egy katonacsalád rendelkezésére állt? A 

későbbi szakkönyvek és a kortársak is a századosi fizetést tekintették olyan nagyságúnak, 

amelyből a társadalmi elvárások szerinti középosztályi életszínvonalat lehetett 

biztosítani.
382

 Ha egy átlagos (fiktív) családot veszünk, akkor elsősorban a katonatiszti 

fizetéssel számolhatunk és a havi segéllyel, az apanázzsal. Ugyanis általában – mint erről 

már szó esett – gyakori volt az óvadéktőke biztosításának elengedése, részleges elengedés 

esetén pedig elképzelhető volt, hogy a más esetben egyébként felajánlott apanázs 

magasabb összegű lehetett, mint az óvadéktőke 4%-os kamata. 
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Századosi fizetések alakulása havi bontásban, pengőben: 

Havidíj 

fokozat 

1925 1927. 

november 

1931 1940. január 1940. 

november 

1943. július 

1. 256 287 287+153=440 261+139=400 287+153=440 450+184=634 

2. 232 265 265+145=410 241+131,5=372,5 265+145=410 420+174=594 

3. 208 240 240+140=380 218+127=345 240+140=380 385+168=553 

 

Az apanázs átlagos összege 100 pengő körül alakult, a lakbér-pótlék – a család 

nagyságától függően – 1925-ben Budapesten 413,25 vagy 330,5, 1933-ban pedig 380,19 

vagy 304,05 pengő volt. 

Ezeket az adatokat áttekintve kitűnik, hogy az 1920-as évek végén egy századosi 

rangban lévő apa családjának körülbelül 340 és 390 pengő között volt a bevétele, ehhez 

jött még a lakbér-pótlék, melyből azonban rögtön ki kellett fizetni a lakbéreket. 1929 

augusztus-szeptemberében Budapesten egy két szobás minden mellékhelyiséggel 

rendelkező lakás bére 1800 pengő volt évente,
383

 egy három szobásé 2000 pengő.
384

 A 

negyedévi lakbér tehát 450 vagy 500 pengő volt, így egyik lakás bérét sem fedezte teljesen 

a lakbér-pótlék. Általánosan elmondható volt, hogy az állásszerű lakások bére 100–200 

pengővel meghaladta a lakbérilletmény összegét.
385

 

A havi segély összegét – mint erről már szó volt – az étkezési váltságnak megfelelően 

kellett biztosítani. Így az apanázs összege 80–150 pengő körül mozgott havonta. Ez 

bizonyára elegendő összeg volt egy kisebb család havi átlagos étkeztetésére. De elég volt-e 

arra, hogy a középosztálytól elvárt társasági élet hátterét is biztosítsa? 1933-ban ugyanis 

például egy negyed kiló pörkölt kávé – minőségétől függően – 2–4,5 pengő is lehetett, 10 

dkg tea ára 1,20 és 3,40 pengő között alakult, 10 dkg teasütemény 50 fillér volt, a 

tortaalapok árai pedig – nagyságtól függően – 30 fillértől 1,60 pengőig terjedtek. 

Befőtteket, ízeket, dzsemeket üvegenként 1 pengőért, szörpöket literenként 2–2,5 pengőért, 

a szendvicskrémeket 10 dkg-os dobozonként 0,5–1 pengőért lehetett vásárolni.
386

 A borok 

literenként 1–2 pengőbe, a röviditalok 2–5 pengőbe, a pezsgők 3–6 pengőbe kerültek, 

természetesen minőségtől függően. (12–15. kép) Az árakat áttekintve világossá válik, hogy 

csak egy uzsonna megrendezése is jelentős anyagi terhet rótt egy századosi családra. És 
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 Budapest Thököly út 46. III. 18. Jónás Tibor főelőadó-tüzérszázados és Beeson Gabriella házassági iratai. 

HL HM 1929. 13. osztály G–Henk (2071. doboz) 
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 Budapest Várfok utca 8. IV. 7. Thurner Géza főelőadó és Pintér Ilona házassági iratai. HL HM 1935. 13. 
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 Szakály 1989. 110. p. 
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 Az árak a Corvin Áruház Élelmiszer árjegyzékéből származnak, 1933-ból. 
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ehhez még hozzájöttek a háztartási költségek, mint például az italok és ételek 

elkészítéséhez használatos edények árai. Ezeket ugyan szerencsés esetben a kelengye 

részeként kapta meg a család, vagyis a házi asszony. Egy zománcozott palacsintasütő – 

mérettől és minőségtől függően – 1–2, egy fánksütő 1–4,25, egy csuklós fedelű, 

zománcozott kávéfőző 1,8–5,3, egy kávéfőző-gép 6–13, egy lapos fenekű teás kanna 3,6–

12, egy teaszűrő 1, egy ónozott sütőforma 1–2 és egy réz „ideal” kávéőrlő 15 pengőbe 

került. Természetesen majdnem mindenből lehetett olcsóbb, kevésbé tartós anyagból 

készített árut vásárolni. Így például alumínium teatojást 20 fillérért, alumínium teáskannát 

5–7 pengőért vagy kávéőrlőgépet fatesttel 5–7 pengőért.
387

 

Balthazár Géza hadbíró főhadnagynak 1940 szeptemberében 378 pengő 97 fillért 

fizettek ki illetményként. A bevétel a havidíjból (197 P), a honvédségi pótdíjból (91 P), a 

tisztiszolgaváltságból (12 P), a feleség után járó családi pótlékból (12 P) és a lak- és 

bútorbérből (76 P 29 f) állt. A kötelező és magán levonások után kapta kézhez a főhadnagy 

a fent említett összeget. A hadbíró felesége, Balogh Magdolna 1940 áprilisa és 1944 

márciusa között számadáskönyvet vezetett, amiből kiderül, hogy az 1940 áprilisának 

háztartási költségei körülbelül 500 pengőt tettek ki.
388

 Feltételezhető, hogy házaspár más 

bevételi forrásokkal is rendelkezett, hiszen a felmerülő kiadásokat csak a férj tiszti 

illetményéből nem tudták volna fedezni. Az anyagi helyzetükön a férj fizetésemelése és 

előléptetése sokat segített. A Balthazárék által bérelt lakás díja 125 pengő volt, 

élelmiszerre havonta – drasztikus áremelkedésig – hozzávetőleg 116 pengőt töltöttek. A 

számadáskönyv és a családi levelezés adataiból nagyjából megismerhető, mennyit költött 

az eleinte kéttagú, majd – gyermekük születése után – háromtagú család lakásra, 

élelmiszerekre, ruházkodásra, kultúrára, szórakozásra és az ünnepekre. Lukács Anikó a 

rendelkezésére álló források alapján arra jutott, hogy a házaspár életmódja megfelelt a 

korszak „keresztény középosztályi” elvárásainak és az ehhez szükséges életszínvonalat a 

férj tiszti fizetéséből fedezni is tudták. Arra azonban a források már nem adnak választ, 

hogy önmaguk hogyan ítélték meg anyagi helyzetüket, elégedettek voltak-e vele vagy 

sem.
389

 

A katonatiszti illetmények – Szakály Sándor vizsgálata és összehasonlítása szerint – az 

állami alkalmazotti fizetések között aránylag magasak voltak,
390

 és mindenképpen 

meghaladták az alacsonyabb társadalmi csoportok: a kispolgárság, a munkásság és a 
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mezőgazdasági dolgozók átlagfizetését.
391

 De jelentősen elmaradtak a szabad értelmiségi 

pályán tevékenykedő személyek jövedelmétől.
392

 Ami azonban ennél is fontosabb, hogy 

bár ezek az aránylag magas tiszti fizetések elegendőek lettek volna egy átlagos 

életszínvonalhoz, azonban a katonatisztekkel és családjukkal szembeni társadalmi 

elvárások teljesítéséhez kevésnek bizonyultak. Ezért nem csoda, hogy a tisztek nagy része 

jelentős adóssággal rendelkezett, amelynek összege átlagosan 1–3 havi illetménynek felelt 

meg.
393

 

A katonatiszti fizetések elérték, sőt meghaladták az 1930-as években ideálisnak tekintett 

200 pengő havi fix fizetést. Az 1941 decemberében kiadott kormányrendelet a 

miniszterelnöknek 2785, egy egyetemi rendes tanárnak kinevezésekor 574, egy kezdő 

állami középiskolai tanárnak 226 és egy állami elemi iskolai tanítónak 163 pengő fizetést 

állapított meg.
394

 1941 novemberében a legmagasabb katonatiszti fizetés – a gyalogsági 

tábornoké – 1500 pengő volt. Az egyetemi tanári fizetés körülbelül az alezredesi, a 

középiskolai tanári fizetés a főhadnagyi, a tanító fizetés a zászlósi havi illetménnyel 

egyezett meg. 
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V. A katonatisztet és hozzátartozóit megillető kedvezmények 

 

A katonatiszteket a hétköznapi élet számos területén kedvezmények illették meg, 

melyeknek nagy része kiterjedt családtagjaikra is. A kedvezmények egy részét központilag 

határozták meg és nem csak a tiszteket, hanem az állami alkalmazottak egészét érintette. A 

juttatások jelentős része azonban csak a katonák és családtagjaik számára volt elérhető, 

például a különböző ellátások a honvédségi intézményeknél. 

 

1. Utazási kedvezmények 

 

A Magyar Királyi Államvasutak
395

 (MÁV) félárú jegy váltására jogosító arcképes 

igazolványokat állított ki a tényleges és nyugállományú katonatiszteknek, katonai 

tisztviselőknek, rangosztályba nem sorolt katonai havidíjasoknak, valamint közvetlen 

hozzátartozóiknak, feleségüknek és özvegyüknek. (16. kép) A tíz évig érvényes 

igazolványokat az államvasutak üzletvezetősége állította ki, a hozzájuk benyújtott 

kérvényhez csatolni kellett egy hátoldalon aláírt fényképet. Külön kellett kérni olyan 

igazolvány kiállítását, amit a tisztek polgári vagy sportruhában használtak, de ezt nem a 

vasút, hanem a felettes parancsnokságok, nyugállományúak esetén pedig a nyilvántartó 

hatóságok állították ki, öt évig volt érvényes.
396

 Az utazási igazolvány érvényességét – a 

kiállítás éve után – évente beragasztott bélyeg jelezte.
397

 

Az igazolványokat használni lehetett a császári és királyi Déli Vasutakon, majd a Duna–

Száva–Adria Vasút vonalain. Ehhez azonban egy külön betétlapot kellett beszerezni a 

társaság igazgatósági pénztáránál, ami már nem volt ingyenes, mint az igazolvány 

kiállíttatása.
398

 

A MÁV arcképes igazolvány érvényesítéséről évente honvédelmi minisztériumi 

körrendelet jelent meg a Honvédségi Közlönyben. A honvédség minden igazolvány után a 

MÁV-nak térítést fizetett, ezért a katonai számvevőségek kimutatást készítettek az 

igazolványokról és elküldték a vasúti üzletvezetőségekhez.
399

 A térítési összeg 
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igazolványonként 1931-ben 16, 1940-ben 24 pengő volt. 1940-ben az államkincstár már 

csak a kétharmadát fizette ki a térítési összegnek, a maradékot a kedvezményre jogosultnak 

kellett.
400

 

Gyermekek számára arcképes igazolványt a MÁV üzletvezetőségek csak a nyári 

szünidőre, június 15-től szeptember 15-ig állítottak ki. A gyerekigazolványok után a 

szülőnek vagy gyámnak az egész térítési összeget ki kellett fizetni. (17. kép) 

Az arcképes igazolvány alapján azonban nem egyszerűen csak félárú jegyet lehetett 

váltani, hanem pontosan meghatározták, milyen osztály kategóriájú jegy helyett mit kellett 

vásárolni. 

1926-ban például a Magyar Királyi Államvasutaknál az I. osztályú gyorsvonatra 

gyorsvonati II. osztályú félárú, a II. osztályú gyorsvonatra gyorsvonati III. osztályú félárú, 

a III. osztályú gyorsvonatra személyvonati III. osztályú félárú, az I. osztályú 

személyvonatra személyvonati II. osztályú félárú, a II. osztályú személyvonatra 

személyvonati III. osztályú félárú és a III. osztályú személyvonatra személyvonati IV. 

osztályú félárú jegyet kellett váltani. A Duna–Száva–Adria Vasúttársaságnál az I. osztályú 

gyorsvonatra 1 db I. osztályú személyvonati egész, a II. osztályú gyorsvonatra 2 db III. 

osztályú személyvonati egész, a III. osztályú gyorsvonatra 1 db II. osztályú személyvonati 

egész és a személyvonat I., II., III. osztályára félárú személyvonati jegyet kellett fizetni.
401

 

4–10 éves gyermekek részére külön kedvezmény nem volt, nekik a felnőttekével 

megegyező összegű, kedvezményes jegyet lehetett váltani. A területileg illetékes MÁV 

üzletvezetőség esetről-esetre kedvezményes utazásra jogosító igazolványt adott ki a 

családtaggal együtt utazó cselédek számára (legfeljebb két főnek).
402

 

Az első világháború után a magán vasútvonalakra és egyéb társaságok vonalaira a MÁV 

személypénztáránál az érvényesített MÁV-igazolvány alapján betétszelvényeket lehetett 

váltani ugyanúgy, mint a Duna–Száva–Adria Vasút vonalaira. A Győr–Sopron–Ebenfurti 

Vasútra és az Arad és Csanádi Egyesült Vasutak vonalaira azonban külön igazolványt 

kellett kiállíttatni.
403

 

Az 1910-es években a tisztek, feleségeik és gyermekeik gőzhajón való utazáshoz is 

kiválthattak 50%-os kedvezményre jogosító igazolványt.
404

 Később, az első világháború 

után a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Vállalat hajóin a vasúti igazolvánnyal a polgári 
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menetjegy felét kellett fizetni. A budapesti helyi és átkelési járatokon 50%-os utazási 

kedvezmény illette meg a katonákat a vasúti igazolvány felmutatása mellett.
405

 

A kedvezmények rendszere érintette a helyi utazást is. Az 1910-es évek végén a 

katonák a villamoson a kedvezményes zöld színű, 16 filléres szakaszjeggyel tetszés szerinti 

távolságot tehettek meg. A dunai hidakon és az alagúton nem kellett átkelési díjat 

fizetniük.
406

 A helyiérdekű vasutakon a tisztek a zsoldkönyv vagy a katonatisztek részére a 

katonai parancsnokság által kiállított arcképes igazolvány alapján félárú kedvezményt 

vehettek igénybe. A MÁV igazolvány alapján II. osztályra III. osztályú jegyet kellett 

váltaniuk.
407

 Az 1940-es években katonai egyenruhát és oldalfegyvert viselve igazolvány 

nélkül is félárú menetjeggyel utazhattak.
408

 1931-ben a helyközi utazások megkönnyítésére 

visszaállították a 30 lapos tisztviselői jegyfüzet kedvezményét.
409

 

A katonákat belföldi légiforgalmi kedvezmény is megillette, a Magyar Légiforgalmi Rt. 

vonalain a tisztek 50%, a hozzátartozók pedig 40% engedményt kaptak. 
410

 

 

2. Kulturális kedvezmények 

 

Számos színház adott kedvezményt a katonáknak. Általános elvárás volt, hogy egy tiszt 

egyenruhában jelenjen meg az előadásokon és bizonyos ülőhelyekre nem is illett jegyet 

váltani. Az első világháború utolsó évében például a Magyar Királyi Opera
411

 a földszinti 

támlásszékre
412

 szóló jegyeket a tábornokoknak 4, a törzstiszteknek 3 és a főtiszteknek 2 

koronáért biztosította, de lehetőséget adott az altisztek számára is a művelődésre, 

szórakozásra, ők a harmadik emeleti ülőhelyeket 60 fillérért válthatták meg.
413

 A Nemzeti 

Színház
414

 is hasonló árban kínálta jegyeit: a tábornokoknak a földszinti zsöllyét 3, a 

törzstiszteknek 2,5 és a főtiszteknek 2 koronáért. A harmadik emeleti jegy itt is 60 fillér 

volt.
415

 A kedvezményes jegyeket a térparancsnokságnál elő kellett jegyeztetni. Néhány 

színház utalványokat bocsátott a hadsereg rendelkezésére, melyek felhasználásával a 
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14 sora. 
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 A földszinti támlásszékek ára egyébként 8–4, a III. emeleti székeké 2,50–1 pengő volt. 
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 Budapest, VIII. Rákóczi út 35. 
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 A Nemzeti Színházban a földszinti első öt sor volt a zsöllye, ennek teljes ára 8–7,60 pengő volt, míg a III. 

emeleti jegy 2,20–0,90 pengőben került. 
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Király Színházban
416

 25%-kal, a Budai Nyári Színházban
417

 20%-kal olcsóbban vehettek a 

tisztek színházjegyet.
418

 

Az utalványokon alapuló rendszer a későbbiekben is fennmaradt, a budapesti 

városparancsnokság több fővárosi színházzal szerződött ezen az alapon. Az 1920-as 

években az Operaház igazgatósága az összes egyenruhában megjelenő tényleges és 

nyugállományú tiszt számára a rendes előadásokra 25%-os árkedvezményt biztosított. A 

jegyeket az előadás napján 17 órakor az Operaház pénztáránál lehetett megváltani, 

előzőleg nem lehetett helybiztosítást kérni és nem kellett utalványt kiállíttatni sem. Ha a 

tisztek polgári ruhában akartak jegyet váltani, arcképes igazolványukat fel kellett 

mutatni.
419

 A Nemzeti Színháznál megmaradt a háború alatt bevezetett utalványozási 

rendszer, de 1926-ra az eddigi 50%-os engedményt, 25%-ra csökkentették.
420

 A Nemzeti 

Színház Kamaraszínházának
421

 igazgatósága a budapesti városparancsnokság részére 

bizonyos helyeket jelölt ki 25%-os kedvezménnyel: 2 db tábornoki helyet: a zenekari 

ülés
422

 jobb oldal II. sor 1–2., 4 db törzstiszti helyet: zsöllye
423

 IV. sor jobb oldal 5–8. és 6 

db főtiszti helyet: támlásszék
424

 jobb 1–6. számon. Ezekre a helyekre utalványokat kellett 

igényelni az előadást megelőző napon.
425

 A Vígszínház,
426

 a Fővárosi Operettszínház,
427

 a 

Magyar Színház
428

 és a Király Színház 30%-os kedvezmény adott szintén az 

utalványrendszer keretén belül, a kedvezményre jogosító dokumentumot két nappal az 

előadás előtt lehetett kérni.
429

 A Városi- (Népopera),
430

 a Belvárosi
431

 és a Renaissance
432

 

színházak 25%-os kedvezményt biztosítottak utalvány nélkül minden jegyhez a tisztek 

számára, kivéve vasár- és ünnepnapokon, valamint vendégszereplések és bemutató 

előadások alkalmával.
433

 A Royal Orfeumban
434

 minden hónap 16-ától a hónap végéig az 
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 Budapest, V. Lipót körút 14. (Ma: XIII. Szent István körút) 
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 Budapest, VII. Wesselényi utca 62. 
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434

 Budapest, VII. Erzsébet körút 46. 
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előadásokra 30%-os kedvezményt vehettek igénybe a mulatni szándékozó katonák.
435

 Az 

1940-es évekre a Nemzeti Kamara Színház és az Operaház 25, az Andrássy Színház
436

 20 

% kedvezményt adott, a jegyeket a budapesti városparancsnokság színházjegyirodájában, a 

Lobkovitz-laktanyában
437

 lehetett megvenni.
438

 (18–21. kép) 

A pontos kedvezményes helyeket megjelölő színházak a családtagok számára úgy 

terjesztették ki az engedményt, hogy a nős tisztek legfeljebb két jegyet vehettek és az egyik 

jegyet mindenképpen önmaguk számára. A másik jegyet válthatta a felesége részére vagy a 

14 évnél idősebb leánygyermekének. A színházak rendelkezése szerint fiúgyermek ezt a 

fajta kedvezményes jegyet nem vehette igénybe.
439

 

A színházaknál a nyugállományú tisztek is kaptak engedményeket. A vasúti igazolvány 

felmutatásával 25% kedvezménnyel kaptak színházjegyeket a fővárosi állami 

színházaknál: az Operában, a Nemzeti és Kamara Színházban. A magánszínházak: a 

Városi Színház, a Vígszínház, az Uj Színház és a Budai Szinkör
440

 utalványokat bocsátott 

ki bizonyos mennyiségben, meghatározott kedvezményre, időpontra és színdarabra a 

nyugállományú tisztek számára. A Vígszínház például minden nap 20 darab jegyet tartott 

fenn 30%-os engedménnyel, a jegyek a földszinti VI. sorba szóltak. Az kedvezményre 

jogosító utalványok egyik színháznál sem voltak érvényesek szombaton, vasárnap és 

ünnepnapon, valamint a rendkívüli vagy idegen nyelvű előadásokon.
441

 

Kedvezményeket kaptak a Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetségének 

(NyUKOSz)
442

 tagjai és hozzátartozóik. Így például a fővárosi mozik közül az Alkotás-
443

 

és a Korona-mozgó
444

 is árusított kedvezményes mozijegyeket a tagság és hozzátartozóik 

számára hétköznapra. A Beketow-cirkuszt
445

 a Szövetség kérte fel kedvezményes jegyek 

árusítására. A kérésnek eleget téve esti előadásaikra a nyugállományú katonákat és 
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 Katonai Zsebnaptár, 1944. 158. p. 
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 Budapest, I. Attila körút 15–21. 
445

 Budapest, VI. Városliget 
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családtagjaikat féláron engedték be, egyenruhában történő megjelenéskor igazolványt sem 

kértek.
446

 

Ezenkívül a NyUKOSz-tagok 20–30%-kal olcsóbban fizethettek elő számos fővárosi 

napi lapra, a Magyarságra, a Budapesti Hírlapra, a Pester Lloydra, a Nemzeti Ujságra, az 

Uj Nemzedékre, a Neue Postra, Az Estre, a Pesti Naplóra, a Magyarországra, a 8 Órai 

Ujságra, a Pesti Hírlapra, a Magyar Hírlapra és az Ujságra. A Budapesti Hírlap és a 8 Órai 

Ujság 30%-kal, a többi lap 20%-kal olcsóbban volt előfizethető.
447

 

 

3. Üdülési és szabadidős kedvezmények 

 

A budapesti gyógyfürdők nagy része biztosított valamilyen kedvezményt a katonatisztek és 

családtagjaik számára.  

Az Erzsébet Sósfürdő és Forrás Vállalat Rt.
448

 igazgatósága a magyar királyi honvédség 

tagjai, valamint azok közvetlen családtagjai részére a fürdőjegy váltásánál 17%-os 

kedvezményt engedélyezett. A jegyvételnél be kellett mutatni a fényképes 

illetménykönyvet vagy a MÁV arcképes igazolványt.
449

 Az igazolvánnyal rendelkező, 

bejáró betegek számára pedig 50%-os engedményt adtak, amihez a gyógyfürdőjegyeket a 

városparancsnokságnál kellett beszerezni.
450

 A Budapest székesfőváros tanácsa által 

fenntartott fürdőknél a városi gazdasági ügyosztály javaslatára a MÁV-igazolvány 

felmutatásával általában 25%-os engedménnyel lehetett megvásárolni a fürdőjegyeket, 

illetve igénybe venni a speciális gyógykezeléseket.
451

 A Rudas-fürdő a MÁV igazolvány 

felmutatása mellett a jegyekből a magyar királyi honvédség tagjainak szintén 25%-os 

kedvezményes jegyet adott.
452

 A tényleges és nyugállományú havidíjasok, altisztek, 

valamint családtagjaik részére az illetménykönyv vagy a félárú MÁV-igazolvány ellenében 

a Szent Lukács és a Császár-fürdő 40%-os, a Szent Gellért fürdő 25%-os fürdőjegyet 

bocsátott ki.
453

 

A Hungária gőzfürdő
454

 pénztára a tiszti kaszinói igazolványra nyújtott 50%-os 

engedményt.
455
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Később a MÁV-igazolványra adott 25%-os kedvezményrendszerhez csatlakozott a 

Nemzeti Sportuszoda és a Palatinus Strandfürdő, az 1930-as években a Palatinus 50%-os 

engedményt adott hétköznapokon.
456

 A Széchenyi-gyógyfürdő 25, a Budai strandfürdő 

20%-os kedvezményt biztosított a tisztek és családtagjai részére a vasúti arcképes 

igazolvány felmutatása mellett.
457

 Ezzel is hozzájárulva az új divatos szabadidős 

tevékenység, a strandolás népszerűsítéséhez.
458

 

A NyUKOSz-tagok számára a budapesti szállodák és panziók is biztosítottak 

szobaáraikból kedvezményt. A Britannia szálló,
459

 a Grand Hotel Royal,
460

 a Metropol,
461

 a 

Grand Hotel Esplanade,
462

 a József Főherceg szálló,
463

 az Excelsior szálloda
464

 és az István 

király szálló
465

 20%, a panziók általában 10% kedvezményt adtak. Egyes helyeken az 

árengedmény mértéke függött a szobák fekvésétől, az ott-tartózkodás hosszától és az 

igénybevett szobák számától.
466

 

Gyógyászati célból kedvezményesen vehették igénybe a tisztek és családtagjaik az 

alsókékedi (Abaúj vármegye) gyógyfürdőt. A kedvezményt beutalóval, vasúti arcképes 

igazolvánnyal és a fürdő igazgatóságával egyeztetve lehetett igénybe venni. Az 

engedményes ár a szobaárra, a teljes ellátásra és a gyógydíjra vonatkozott.
467

 

A NyUKOSz-tagok és családjaik kedvezményesen nyaralhattak egész szezonban 

balatonalmádiban az Ottó-villa panzióban, a megfizethető árba a szoba, a világítás, a 

kiszolgálás és napi négyszeri étkezés tartozott. Balatonföldváron a fürdőtelep mellett a 

Sport-szálló is kedvezményt biztosított, Balatonfüreden a Sacher-panzió, 

Balatonmáriafürdőn pedig a Dr. Szigethy-üdülő várta a NyUKOSz-tagokat alacsony 

árakkal.
 468

 A panziókban elő- és utószezonban szinte minden jelentkezőt el tudtak 

szállásolni, de a főszezonnál felhívták a figyelmet, hogy akkor kevés szabad, 

kedvezményes hellyel rendelkeznek, így mindenképpen szükséges egyeztetni a 

vezetőséggel és az időben jelentkezni. A legtöbb helyen négyszeri vagy háromszori, 
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bőséges étkezést ígértek, ami reggeliből (tea, kávé vagy csokoládé, vaj, méz vagy tojás és 

péksütemény), ebédből (leves, sült körítéssel, főzelék, tészta) és vacsorából (sült körítéssel, 

sajt vagy gyümölcs vagy feketekávé), esetleg uzsonnából (tea, kávé vagy csokoládé és 

péksütemény) állt. A balatonfüredi panzióban azok a honvédszemélyek is étkezhettek, akik 

nem ott laktak. Balatonalmádiban a szállásra gyermekek is mehettek, 5 éves korig az ár 

50%-át, 10 éves korig a 75%-át kellett fizetni. 

A katonatisztek és hozzátartozóik igénybe vehették a balatonföldvári „Horthy Miklós 

m. kir. honvédtiszti üdülőt”, június elejétől szeptember végéig öt turnusban, a beutalókat a 

Honvédelmi Minisztérium 12. osztályán vagy a Magyar királyi népjóléti minisztérium X. 

osztályán lehetett igényelni. A balatonfüredi „Horthy Miklós m. kir. honvédtiszti 

gyógyházba” április elejétől november közepéig tíz turnusban lehetett orvosi beutalót 

igényelni kedvezményes ellátási díjjal.
469

 A honvédség tényleges és nyugállományú tisztjei 

és családtagjaik használhatták az 1930 júniusában átadott „balatonfüredi m. kir. 

csendőrségi gyógyházat”. A kérvényeket szintén a Honvédelmi Minisztérium 12. osztályán 

keresztül kellett benyújtani a Belügyminisztérium VI. b. osztályára, mellékelni kellett az 

orvosi javaslatot is. A gyógyházba hat éven felüli gyermekek is mehettek. A tájékoztató 

kiadványok érdemesnek tartották megjegyezni, hogy a ház a „legnagyobb kényelemmel és 

luxussal van berendezve. Minden szoba folyóvízzel van ellátva és ezenfelül minden ágy 

mellett rádió felszerelés is van”.
470

 

A tisztek az ország más területein lévő gyógyfürdőket is igénybe vehették 

kedvezményesen, Balfon, Egerben, Esztergomban, Harkányban, Hévízen vagy Parádon. 

Engedményt adott Egerben a városi fürdő, az esztergomi Szent István fürdőtelep, a 

hűvösvölgyi üdülőtelep, a mátrafüredi üdülő, a tapolcai fürdő, ez utóbbi például jelentős 

kedvezményt adott egy fő részére a napi fürdőbelépőre, illetve az elő- és az utóidényben a 

fürdő vendéglőjének étlapján szereplő ételekből, italokból 15%-os engedmény biztosított a 

katonák és családjaik számára. Ezeken kívül a tisztek rendelkezésére állt még a piliscsabai 

honvédtiszti üdülő is.
471

 

A fürdőhelyek elő- és utóidényben általában 20–30%-os kedvezményt adtak a 

különböző szolgáltatásaik díjából.
472
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A fürdőhelyi szállodákkal a Honvéd Nyugdíjjárulék Alap szerződésben kötött le 

férőhelyeket elsősorban tisztek számára. Családtagjaik ezekben az esetben csak akkor 

vehették igénybe a kedvezményes lehetőségeket, ha üres hely maradt.
473

 

A balatonfüredi Magyar királyi Horthy Miklós, a hévízi Magyar királyi Zrínyi Miklós, a 

kőszegi Jurisich Miklós és a csízfürdői magyar királyi honvédtiszti gyógyházba, valamint a 

balatonfüredi Horthy Miklós, a mátraházai Vak Bottyán magaslati és gyöngyöspatai 

honvédtiszti üdülőbe az idénybeosztásokat és a térítési díjakat évről évre a viszonyokhoz 

mérten állapították meg és a Honvédségi Közlönyben tették közzé. A beutalási 

kérvényeket legalább hat héttel a kért időszak előtt kellett beadni a Honvédségi Jóléti 

Alaphoz. Balatonfüredre, Hévízre és Csízfürdőre orvosi bizonyítványra is szükség volt, a 

ténylegesen szolgálóknál a közvetlen elöljárónak záradékolnia kellett az igénylést.
474

  

A tisztek gyermekei díjmentesen nyaralhattak Balatonlellén, a fiú és leány szünidei 

otthonban. Olyan tiszti családok (özvegyek) gyermekei mehettek oda, akik ellátási díja 

nem haladta meg a 200 pengőt. A tiszthelyettesek gyermekei ingyen nyaralhattak a Zsófia 

Gyermekszanatórium Egyesület balatonszabadi, továbbá az Országos Gyermekvédő Liga 

szigetmonostori, farkasgyepüi és balatonlellei tiszthelyettesi gyermekotthonokban. Az 

otthonokban 4-14 éves gyermekek számára egyenként 250 ingyenes hely állt 

rendelkezésre.
475

 Balatonlellére, a tiszti családok nyaralótelepén található egy- és kétszobás 

bérvillákba szóló beutalót a kisgyermekes családok kérhettek.
476

 

 

A kedvezménynyújtáshoz csatlakoztak a sportegyletek és -telepek is. A Budapesti 

Korcsolyázó Egylet – például – a városligeti jégpályán a köztisztviselők, tényleges és 

nyugállományú katonatisztek és hozzátartozóik számára kedvezményt biztosított. A 

NyUKOSz-tagok és családtagjaik kedvezményes éves bérletet válthattak a Margitszigetre 

és az állatkertbe.
477

 

A Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége a szabadidő hasznos eltöltésére 

tanfolyamokat szervezett vagy támogatta azok megszervezését. 1931-ben például özvegy 

Endrédy Mártonné kedvezményekkel fogadta táncóráin a NyUKOSz-tagokat és 

gyermekeiket. Korosztályonként külön csoportokat szervezett, a gyermekeknek 4 éves 

kortól kezdte az oktatást, s tartott 16 éves korig, ezek az órák délután voltak, míg a 
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felnőttek foglalkozásai este. A résztvevők tandíjat és zenedíjat fizettek. Emellett az 

érdeklődő tagok az évente elindított gyorsíró tanfolyamon ingyen vehettek részt. A 

nyugállományú tisztek feleségei és leányai számára a Magyar Királyi Állami Nőipariskola 

évente háromszor rendezett alacsony tandíjú ruhakészítő, szabó, kalapkészítő, hímző, 

csipkekészítő, művirág- és lámpaernyő-készítő tanfolyamot. Maga a Szövetség szervezett 

néhány pengőért angol, német és francia nyelvtanfolyamokat a tagok és családtagjaik 

számára. A tanfolyamokon felárért külsősök is részt vehettek.
478

 

 

4. Egészségügyi kedvezmények 

 

Betegség esetén a Magyar Királyi Honvédség tisztjei és családtagjaik felvételi igénnyel 

fordulhattak a honvédségi kórházakhoz. A betegfelvételt a honvédorvosi igazolással a 

vegyesdandár-parancsnokságtól kellett kérni. Sürgős esetekben a kórházak természetesen 

előzetes engedély nélkül is fogadhatták a betegeket, ilyenkor a kórház igazgatósága utólag 

kérte meg az engedélyt. 

A budapesti 1. számú honvéd- és közrendészeti kórházban
479

 belgyógyászat, sebészet, 

szemészet, ideg- és elme osztály, szülészet-nőgyógyászat, fertőzött betegek osztálya, 

valamint röntgen- és bakteriológiai laboratórium állt a betegek rendelkezésére. 

Védőoltásokat csak ebben a kórházban adtak be. A 2. számú honvéd - és közrendészeti 

kórház
480

 belgyógyászattal, sebészettel, urológiai sebészettel, ideg- és elme (zárt) 

osztállyal, szemészettel, fül-orr-gégészettel, fertőző osztállyal, fogászattal, venereás- és 

bőrbetegségekkel foglalkozó részleggel és külön tiszti osztállyal rendelkezett. Itt is volt 

röntgen- és bakteriológiai laboratórium. A 3. számú honvéd - és közrendészeti kórház
481

 

belgyógyászattal, sebészettel, fertőző osztállyal, bőrgyógyászattal, fogászattal és tiszti 

osztállyal várta a betegeket laboratóriummal. A fogászati ambulancián
482

 a kezelésért nem, 

de a röntgenért fizetni kellett, ám a nyugdíjasoknak a teljes költség 75%-át, 

családtagjaiknak pedig az ár 50%-át kellett megtéríteni.
483

 

A magyar királyi budapesti honvéd- és közrendészeti orvosi rendelőben
484

 a rendelés 

díjtalan volt az igényjogosult tényleges vagy átmeneti viszonybeli és nyugdíjas 
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havidíjasoknak és a legközelebbi családtagjainak (feleség, özvegy és szülői ellátásban lévő 

gyermek). Minden nap délutánonként fél 5-től 6-ig volt rendelés a bőrgyógyászati, az 

urológiai, a nőgyógyászati, a belgyógyászati és a fül-orr-gégészeti szakrendelőben.
485

 

A gyógyszerbeszerzésnél az olyan honvédállomásokon, ahol honvéd kórházi 

gyógyszertár volt, a honvédség tisztjei és családtagjai a katonai gyógyszer-árszabályban 

szereplő gyógyszereknek orvosi vényre történő vásárlásakor 50%-os kedvezményt kaptak.  

Ha a gyógyszereket nem a katonai gyógyszertárban szerezték be, semmiféle 

kedvezményben vagy térítésben nem részesültek. Abban az esetben, ha a honvédállomáson 

nem volt katonai gyógyszertár, az előbb említett jogosultak részére a polgári 

gyógyszertárban orvosi vényre elkészített gyógyszerek árának felét a csapattestük 

gazdasági hivatala visszafizette, amennyiben olyan gyógyszerről volt szó, ami a katonai 

gyógyszer-árszabályban szerepelt. A katonai gyógyszertárak csak orvos által kiállított 

vényre és a recepten szereplő mennyiségben adták ki a gyógyszereket és kötözőszereket. A 

receptekre minden esetben saját kezűleg rá kellett írni az igényjogosult (családfő) rangját, 

beosztását és lakáscímét.
486

 

A vidéken működő honvéd és közrendészeti kórházak közül Debrecenben, Szegeden, 

Miskolcon és Székesfehérváron belgyógyászat, sebészet, bőr- és nemibeteg gondozó, 

fertőző osztály és fogászati ambulancia állt a betegek szolgálatára. Szombathelyen 

belgyógyászat, sebészet, fertőző osztály és fogászati ambulancia; Pécsett belgyógyászat, 

sebészet és fogászati ambulancia, Kaposvárott, Nagykanizsán, valamint Győrben 

belgyógyászat, sebészet, bőr- és nemibeteg gondozó, illetve fertőző osztály kapott 

helyet.
487

 

Az esztergomi és az egri magyar királyi honvéd és közrendészeti gyógyfürdőkórházakat 

azzal céllal hozták létre, hogy: „A szolgálatban kimerült, legyengült, vérszegénnyé vált, 

tényleges szolgálatot teljesítő havidíjasoknak ápolásba vétele [megtörténjen], feltáplálása, 

pihentetése és üdültetése, hogy így szolgálatképességök helyreállíttassék.” A 

gyógyházakba elsősorban a tényleges szolgálatot teljesítő havidíjasokat és legközelebbi 

családtagjaikat (feleség, ellátatlan gyermek); másodsorban nyugállományú és átmeneti 

viszonyban lévő havidíjasokat és családtagjaikat, valamint havidíjasok özvegyeit és árváit 

vették fel. A házakba nem lehetett felvenni 10 év alatti gyermekeket júliusban és 

augusztusban; 2 év alatti gyermekeket egész évben; valamint tüdőcsúcshurutosokat és 
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gümőkórosokat. Egy évben egyszer lehetett jelentkezni, elsősorban azoknak, akik máshol 

ilyen kedvezményben nem részesültek. A felvétel ideje 4 hét volt, a mindenkori naptári 

hónap 1-jétől 28-ig. Kivételes esetben lehet csak meghosszabbítani a gyógyházban töltött 

időt. A felvételt a magyar királyi Népjóléti- és Munkaügyi Minisztérium X. ügyosztálya 

engedélyezte. Nem volt érdemes a kérvényeket nagyon korán beadni, mert nem érkezési 

sorrendben osztották ki a helyeket. Orvosi igazolást kellett mellékelni és egy bizonylatot, 

hogy a kérelmező nem igényel különösebb ápolást. A kérvényeket szolgálati úton kellett 

eljuttatni a kijelölt minisztériumba. Az üdülőkben 2-3-4 és 5 ágyas szobákban helyezték el 

a jogosultakat. Minden család külön szobát kapott, de egy család csak egy szobát 

igényelhetett. A nőtleneket többedmagukkal helyezték el, ugyanúgy ahogy az egyedülálló 

nőket is. Étkezés naponta négyszer volt a közös étkezőteremben. Ételt a szobába vinni csak 

külön engedéllyel lehetett. Mindenkire nézve kötelező volt az üdülő házirendje és a szülők 

felelősséggel tartoztak gyermekeik viselkedése miatt. 1926-ban a Népjóléti- és Munkaügyi 

Minisztérium engedélyezte a 8 év alatti gyermekek számára a fél étkezési adagot. A 

minisztérium – tekintet nélkül állományviszonyukra – mindenki után a napi ellátási díj 

fejében a mindenkori napi élelmezési adagváltság kétszeresét fizette, hetente, előre. 

Semmiféle kiszolgálási vagy mellékilletéki díjat nem kellett fizetni, egyetlen költség az 

volt, hogy a fehérneműjét mindenki a saját költségén volt köteles mosatni.
488

 

A budakeszi magyar királyi honvéd és közrendészeti József Főherceg Szanatóriumban a 

tényleges szolgálatot teljesítő, átmeneti viszonybeli és nyugállományú havidíjasok, 

altisztek, legénységi állományúak (köztük akadémisták, reáliskolai nevelőintézetek 

tanulói) és ezek legközelebbi családtagjai (feleség, ellátatlan gyermek, özvegy, árva, fiú- és 

leánygyermek 16 éven felül) és hadirokkantak kaphattak ellátást.
489

 

A MÁV-igazolvány felmutatásával és az intézmények vezetőségével való megegyezés 

után más szanatóriumok szolgáltatásait is kedvezményesen vehették igénybe a 

katonatisztek és hozzátartozóik. A Hűvösvölgyi Parkszantóriumban
490

 a főidényben a 

szállásra 10%, az elő-és utószezonban 15%, az orvosi és a kezelési díjakból 50% 

kedvezményt adott a katonák számára. A Svábhegyi szanatórium
491

 panziójában 10-20% 

engedményt adtak, az árba beletartozott a szobán kívül az ötszöri étkezés, a vízkúra, a 

fürdés, a fűtés és a világítás. A Siesta szanatórium
492

 15-25% kedvezményt adott, és 
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hasonló engedményt kínált a Ligetszantórium,
493

 a Parkszanatórium,
494

 a 

Fasorszanatórium,
495

 a Pajor-szanatórium
496

 és a János-szanatórium.
497

 

A NyUKOSz-tagok és családjaik egységes áron vett utalvánnyal mehettek el a 

NyUKOSz „Auguszta”-Ambulatórium rendelő főorvosaihoz, de számos – a fővárosi 

névjegyzékben szereplő – orvos fogadta a nyugállományúakat és hozzátartozóikat 

mérsékelt tiszteletdíj mellett. Általános orvosok, fog-, gyermek-, ideg-, szem- és 

fülorvosok, szülészek és nőgyógyászok, urológusok, sebészek, valamint fül-orr-gégészek. 

A Vörös Kereszt 1931-ben a Győri úti Erzsébet kórházában teljesen új és modern 

szülészeti osztályt rendezett be a tisztviselő-osztály tagjai számára. A kórház vezetősége 

aránylag mérsékelt összegben állapította meg az ellátás díját. Az igazgatóság célja az volt, 

hogy a középosztály viszonylag szerény viszonyok között élő tagjai számára, akik 

feleségeik részére a közkórházi és közös kórtermi elhelyezés helyett jobb ellátást 

szeretnének biztosítani, nagyobb anyagi ráfordítás nélkül is igénybe vehessék. Az 

osztályon egy 10 napos ápolás orvosi, szülésznői, szülőszoba használati és asszisztencia 

díjjal 200 pengőbe került.
498

 

 

5. Gazdasági kedvezmények 

 

A Magyar Királyi Honvédség tagjainak jelentős könnyebbséget jelentett, hogy olcsó és jó 

minőségű ételhez jutottak a tiszti étkezdékben. Emellett bizonyos helyőrségekben léteztek 

az ún. tiszti kertek
499

, Pokorny Hermantól például 1931-ben a tiszti étkezdei hozzájárulás 

mellett rendszeresen levontak bizonyos összegeket a tiszti kert, sőt, a tiszti élelmiszerüzlet 

anyagi támogatására.
500

 1918-ban például a tiszti kertek terményeiből a piaci árnál 40 %-

kal olcsóbban vásárolhattak a katonák és családtagjaik. A budapesti helyőrségi 

közétkeztetési bizottság évente szerződést kötött a honvédség számára élelmiszercikkeket 

szállító cégekkel, hogy a kedvezményes áru bevásárlására szolgáló igazolvánnyal 
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rendelkező katonák és hozzátartozóik számára engedménnyel adjanak húst és egyéb 

élelmiszert. Az igazolványokat a szolgálati hely gazdasági hivatalától lehetett átvenni, az 

igazolványon tüntették fel, hol lehetett kedvezményesen vásárolni. 1918-ban például csak 

húsra kötöttek szerződést.
501

 

A katonai sajtóban számos cég hirdetett úgy, hogy termékeinek és szolgáltatásainak 

áraiból engedményt biztosít a tiszteknek és családtagjainak. Az „Arma” szövetkezet
502

 

például a honvédség tagjai részére igen jutányos áron készített polgári- és egyenruhákat, 

férfi, női és gyermekcipőket, továbbá elárusító osztályán folyamatosan kínált mindenféle 

textil, vászon árukat, szöveteket és fehérneműket kedvező áron.
503

 Az Országos Ruházati 

Rt.-nél
504

 az átlagos kereskedelmi árnál olcsóbban lehetett polgári ruhákat beszerezni, 

például fekete polgári télikabátot bársonygallérral 130, fekete zakót csíkos nadrággal (ún. 

tearuha) 142, polgári öltönyöket 104 és 120, felöltőket 97 és 100, átmeneti kabátot 104 

pengőért lehetett vásárolni.
505

 Dr. Fred Chamier központi irodája és mintaraktára valódi 

angol férfi- és női gyapjúszöveteket, katonai szöveteket, gyapjútakarókat, pamutárukat, 

különféle vásznakat kínált eredeti gyári áron.
506

 

A Libál és Mazács optikus és látszerész üzlet
507

 katonatisztek számára 10% 

engedménnyel készített szemüveget, orrcsíptetőt és lorgnettet. A Chmura optikai szaküzlet 

pedig a következő szöveggel reklámozta magát: „jó szemüvegek a m. kir. Honvédség 

részére kedvezményes árakon”.
508

 

A Kelenföldi Faipari és Építő Részvénytársaság
509

 minden bútorkészítményét jelentős 

árengedménnyel kínálta tiszteknek és tisztviselőknek, a cég vállalt mindenféle 

asztalosmunkát és házépítést jutányos áron a legmodernebb eszközökkel.
510

 

A NyUKOSz különböző főcsoportjai számos kedvezményt alkudtak ki tagságuk 

számára. A tagok kedvezményesen vehették igénybe a szövetségi elnökség 

jogtanácsosainak szaktanácsait, évente tucatnyi jogász vállalta, hogy a tagságnak ingyen ad 

jogi tanácsot, a névsort a mindenkori NyUKOSz Évkönyv tartalmazta. A budapesti 
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főcsoport cipőüzemet működtetett a Károly főherceg laktanyában,
511

 ahol új cipőket 

lehetett rendelni és régieket javítatni a polgári cipészeknél 30-40 %-kal olcsóbban. A 

NyuKOSz Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetnél
512

 élelmiszert, külföldi árukat és 

háztartási cikkeket lehetett vásárolni jutányos áron. A kedvezményes vásárláshoz a 

tagságnak üzletrészt kellett jegyezni. Bizonyos árukat csak a bevásárlási könyvecske 

birtokában adtak ki. Nagyobb tétel vételekor házhoz szállítást biztosítottak.
513

 

1925-ben számos kereskedőnél és kisiparosnál ért el a Szövetség a tagság részére 

kedvezményeket, kályhásmester, háztartási bolt, divatáru üzlet, papír- és könyvkereskedés, 

szabóság, kertészet, ingatlaniroda, fényképész, cipész, ékszerész és órásmester, mosoda és 

nyelviskola adott kisebb-nagyobb engedményt a NyUKOSz-tagoknak tagsági igazolvány 

vagy MÁV-igazolvány felmutatása mellett.
514

 

1931-ben a NyUKOSz Évkönyv kiadóvállalata a tagok számára jutányos áron vállalta 

100 darab névjegy elkészítését, míg a Szövetség Országos Elnökségénél ajándéktárgyakat 

lehetett mérsékelt áron venni. Az így befolyt összeget az özvegyek és árvák megsegítésére 

fordították. Meg lehetett így vásárolni 4 pengőért a Nemzeti Áldozatkészség fémből 

készült 20 cm-es szobrát, valamint a levélnehezéknek használható, üvegből metszett 

magyar Szent Korona mását 24 fillért. 

Ezeken kívül számos budapesti és vidéki cég adott 5-15% kedvezményt a tagság 

számára: optikusok, szűcsök, férfi- és női szabók, cipő- és bőráru készítők, fényképészek 

és vegytisztítók. Csökkentett áron vásárolhattak Bíró Andor nyugállományú főhadnagy 

zománcedények és háztartási bádogáru lerakatában, valamint Bogisich János 

ékszerüzletében.
515

 

Hasonló kedvezménynek várták a NyUKOSz-tagságot az ország több városában, a 

legtöbb esetben gazdasági és egészségügyi kedvezmények. Színházakat, mozikat 

látogathattak olcsóbban, helyi újságokra fizethettek elő kedvezményesen, orvosok és 

ügyvédek fogadták a tagokat jelentősen csökkentett tiszteletdíj mellett. Fűszer- és 

csemegeáru boltok, drogériák, gyógyszertárak, hentesek, papír-, könyv- és fakereskedők, 

cipészek, szabók, divatáruházak, éttermek, szállók, könyv- és játékkereskedések és fürdők 

adtak árengedményt. (22–25. kép) 

                                                 
511

 Budapest, V. Falk Miksa utca 9. 
512

 Budapest, IV. Váci utca 37. 
513

 NyUKOSz Évkönyv, 1925. 129. p. 
514

 Ugyanott 131–132. p. 
515

 NyUKOSz Évkönyv, 1931. 233–234. pp. 



106 

 

A katonai és civil újságokban a jó néhány kereskedő és iparos hirdetett úgy, hogy ők a 

honvédség szállítói, de kedvezményeket nem tűntettek fel. 

A Honvédelmi Minisztérium megfelelő osztályához eljuttatott felajánlásokat a 

Honvédségi Közlöny is közölte. 1931 őszén például az értesítés rovatban a „Helena” 

kozmetikai intézet hirdetményét lehetett olvasni, mely szerint a cég „a m. kir. honvédség és 

egyéb fegyveres alakulatok tiszti hozzátartozóinak a mindenkori kezelési díjakból 25% 

kedvezményt nyújt”.
516

 

A katonák számára nyújtandó kedvezményes vásárlási lehetőségek érdekében a 

honvédség szerződést kötött a Közalkalmazottak Országos Gazdasági Szövetkezetével 

(KOGSz). A szerződés értelmében a Honvéd Nyugdíjjárulék Alap igényjogosult tagjai 

kedvezményes áron és fizetési feltételek mellett vásárolhattak jó minőségű ruházati és 

egyéb közszükségleti cikkeket a Szövetkezet üzleteiben. A kedvezmények 

ellensúlyozására a nyugdíjjárulék alap üzletrészt vett a Szövetkezetnél. A KOGSz 

igazolványt adott ki katonáknak, melynek felmutatásával lehetett az akciókban részt venni. 

Az üzletek a honvédségi szabályzatnak megfelelően nyújthattak a honvéd személyeknek 

hitelt. Ezenkívül a Szövetkezet kötelezte magát, hogy új áruelosztókat és műhelyeket állít 

fel a vegyesdandárok székhelyein, illetve az meglévőket kibővíti és fejleszti.
517

 

 

6. Pénzintézeti (banki) lehetőségek, kedvezményes kölcsönök 

 

A katonák számára megszabott feltételekkel, különféle kölcsönlehetőségek léteztek. 

Felvehettek fizetési előleget, ha betegség, családi vagy anyagi csapások folytán 

önhibájukon kívül szorult anyagi helyzetbe jutottak, és ha szolgálatuk minden tekintetben 

megfelelt. Kérelmükre félhavi vagy egyhavi fizetésüknek megfelelő, kamatmentes fizetési 

előleget lehetett adni. Az összeg megállapításánál csak a fizetést vették figyelembe, más 

kiegészítést nem. Egyhavi összeget csak kivételes esetben adtak, például, ha a kérelmező 

orvosi papírokkal igazolta, hogy az összegre feltétlenül szüksége van. A fizetési előleget 

három vagy hat havi bontásban kellett visszafizetni és addig újabb előleget nem kérhettek, 

amíg a határidő le nem járt, még akkor sem, ha a pénzt előbb visszafizették.
518
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A tisztek kérhettek ún. köztisztviselői kölcsönt a Pénzintézeti Központtól.
519

 A kölcsönt 

csakis a rangosztályba sorolt havidíjasok kaphatták meg, ha nem folyt ellenük sem bírói, 

sem becsületügyi eljárás és ha a kölcsön tartama alatt nem töltötték be 65. életévüket. A 

legénység tagjai, a tiszti özvegyek és árvák ilyen kölcsönt nem kaphattak. Nős tisztek 

kéthavi, nőtlenek egyhavi fizetésük összegét kaphatták meg. A kéthavi kölcsönt három év 

alatt, az egyhavit két év alatt vonták le.
520

 Kivételes méltánylást igénylő esetekben 

(családalapítás, kiházasítás, költséges és súlyos betegség, haláleset) a Pénzintézeti 

Központnak joga volt magasabb összegű kölcsönt adni, de ez az összeg sem haladhatta 

meg a kölcsönkérő egyhavi fizetésének hatszorosát és semmiképpen sem lehetett nagyobb 

2000 pengőnél. A kölcsön törlesztési ideje 36 hónap volt, ami kivételes esetben 

meghosszabbítható volt 48 hónapra. A kölcsön kamata évente változó volt, 1930-ban 9%, 

1931-ben pedig 8%.
521

 

A köztisztviselők, köztük a katonatisztek házépítési kölcsönt igényelhettek alacsony 

kamattal a Népjóléti Minisztériumtól. Az 1920-as, 30-as években a házépítési akció 

keretén belül építkezések elősegítésére ajánlottak kölcsönt olyan közszolgálatban dolgozó 

embereknek, akiknek már birtokukban volt az építési telek és az építési költség 40%-a. A 

kölcsönnel a hiányzó 60%-ot lehetett fedezni, 10 éves törlesztési idővel, 7%-os éves 

kamattal. Az épülő családi ház azonban nem lehetett nagyobb négyszobásnál. A 

Honvédelmi Minisztérium körrendeletben hívta fel a családi ház és öröklakás építési 

akcióban részt vevők figyelemét arra, hogy az építkezéssel, majd a ház- és 

lakástulajdonlással együtt járó helyhez kötöttséget nem tudják figyelembe venni a 

szolgálati érdekben szükségessé váló áthelyezésekkor.
522

 

A tényleges (szolgálatot teljesítő) honvéd személyek, a nyugállományúak és ezek 

özvegyei kérhettek kölcsönt a Honvédségi Jóléti Alaptól
523

 egy külön meghatározott 

keretösszegből. A kölcsön a fizetés vagy nyugdíj legfeljebb hat havi összege lehetett, annyi 

év alatt kellett visszafizetni, ahány havi összeg adta ki a kölcsönösszeg alapját.
524

 

A nyugállományú katonák a honvédelmi minisztertől igényelhettek kamatmentes 

kölcsönt gazdasági elhelyezkedésük és önállóságuk előmozdítására. A kölcsönösszeg nem 

haladhatta meg a pénzügyminiszterrel rendeleti úton megállapított nyugdíj kétévi összegét. 
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Az előleget a megállapított nyugdíj havi összegének legalább egyharmadát kitevő havi 

részletekben kellett törleszteni. A pénzösszeget ipari vállalkozásokba való betársulásra, 

ipari vállalkozások indítására, mezőgazdasággal egybekötött vállalkozás megindítására, 

gazdasággal egybekötött építkezésekre, gazdaságok felszerelésére és beruházására, 

valamint kereskedésre lehetett kérni.
525

 

 

7. Egyéb tagsági kedvezmények 

 

A Nyugállományú Katonák Országos Szövetségén kívül a Magyar királyi honvédtisztek 

országos Tudományos és Kaszinó Egyesülete
526

 is biztosított kedvezményeket tagsága 

számára. A kaszinó épületének
527

 első emeletén található étkezdében olcsón lehetett ebéd- 

és vacsoramenüt fogyasztani. Az étkezdét csak kaszinótagok és családtagjaik (feleség és 

gyermekek) látogathatták. Szintén a kaszinóépületben működött egy fodrász- és 

borbélyüzlet, amely a tagoknak 50% kedvezményt nyújtott. A félemeleten található férfi és 

női szabóműhely a polgári árnál sokkal olcsóbban vállalta katonai és polgári ruhák 

készítését, javítását. A kaszinóban rendezett estélyekre vendégeket
528

 csak a kaszinótagsági 

igazolvánnyal rendelkező „rendes” tagok hívhattak. A kaszinótagok családtagjai meghívó 

nélkül, az arcképes vasúti igazolvány felmutatásával vehettek kedvezményes jegyeket a 

rendezvényekre. Az estélyek sorrendje a következő volt: december 6-án Mikulás-estély, 

december 31-én Szilveszteri-estély, január közepén Nagyhangverseny, január végén 

Helyőrségi bajtársi estély, február végén Tiszti kaszinói bál. A kedden, szerdán és 

csütörtökön tartott mozgóképes előadásokon is tagsági jeggyel vagy meghívóval lehetett 

részt venni, az ismeretterjesztő előadásokon azonban díjtalan volt a részvétel. 

A tiszti kaszinó tagjai lehettek a hivatásos tisztek özvegyei és leány árvái is csekély 

tagsági díj mellett, ők tagsági igazolvány helyett „Jóléti Igazolványt” kaptak, amellyel az 

előadásokat és mulatságokat ugyanolyan feltételekkel látogathatták, mint a rendes tagok, 

de nem használhatták az egyesület klubhelységeit (olvasó- és játékterem, írószoba).
529

 

A tiszti kaszinó épülete délelőtt tíz és este tíz között tartott nyitva. A színház- és 

moziterem, valamint az étterem mellette játékterem, biliárdszoba és vívóterem várta a 

tagokat. A vívóteremet 1927-ben zeneautomatával és zongorával felszerelt helyiséggé és 
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télikertté alakították. A kaszinó legfontosabb bevételei forrása a mozifilmvetítés volt, 

ennek köszönhetően tudták a tagdíjakat viszonylag alacsonyan tartani.
530

 

A tiszti kaszinó azzal a céllal szervezett varró-, zongora-, sakktanfolyamot, táncoktatást 

és nyelvórákat, hogy a kevésbé tehetős tagjainak is lehetőséget biztosítson ismeretek 

szerzésére. Az egyesület tagjai tagsági igazolványuk felmutatásával a fővárosban számos 

helyen részesültek kedvezményben.
531

 

 

8. Összegzés 

 

A szociális juttatások és kedvezmények rendszerét áttekintve világosan látszik, hogy az 

engedmények egy része a testülethez tartozásból, illetve a közszolgálati munkavégzésből 

eredt, a másik része pedig gazdasági megegyezésből vagy szándékból. A rendszer alapja a 

kedvezményezett körhöz tartozás igazolása volt, melyre elsősorban az arcképes vasúti 

igazolványt lehetett használni. Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a két világháború 

között más – a közszolgálattól független – kedvezmények is léteztek, mint például a MÁV-

nál a kedvezményes balatoni vonatok, vagy a „filléres gyors” és a „kultúrvonat”.
532

 

Az egyik, a korszakban fellendülő, majd talán legnépszerűbb tömegszórakoztató 

intézmény, a mozi több féle kedvezményt biztosított a tisztek és családtagjaik számára. A 

budapesti mozik többsége – mint ezt láthattunk – engedményes jegyeket árult, majd a 

1930-as években a jegyeket már a budapesti állomásparancsnokságnál meg lehetett váltani. 

A kedvezményes jegyeket délelőttönként lehetett megvenni, nem napra szóltak, hanem 

bármikor és bármelyik előadásra felhasználhatóak voltak.
533

 

A színházak közül egyaránt kedvezményt biztosítottak az állami és a magán színházak, 

illetve az elit vagy a tömegkultúra igényeit kielégítő teátrumok. A tisztekkel szemben 

elvárás is volt, hogy a legjobb helyekre váltsanak jegyet, így kissé ellentmondásos, hogy az 

engedményes jegyek nagy része a támlásszékekre szólt, amelyek – a mai szemnek – nem a 

legjobb helyeket jelentették, mivel a színházak többségénél megelőzték a 

támlásszéksorokat a zsöllyesorok. A színházjegyek ára tartalmazta a forgalmi adót, a 

vigalmi adót és a színészek javára szedett nyugdíj-pótfillért. Több színház a jegyárától 

függően elővételi díjat is kért, ezzel csökkentve a kedvezményes jegyek engedményét. 
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A kérdés persze az, mennyire tudtak élni a kedvezményes lehetőségekkel a tiszti 

családok. A gyermekkoruk nagy részét katonai iskolában töltő interjúalanyok szinte 

mindegyike arról számolt be, hogy a nyári szünidőben, otthon szülei elvitték moziba, 

múzeumba, de arról nincs információ, hogy mindez esetleg a kedvezményes lehetőségeket 

kihasználva történt. A legtöbb reáliskolai nevelőintézeti növendék eltöltött nyáron néhány 

hetet a balatonlellei üdülőben. Nagyobb nyaralásokról nem számoltak be, nyáron csak a 

rokonsághoz utaztak.
534

 

A Balthazár házaspár az 1940-es években az évi összes kiadásuk 2-3%-át fordították 

kultúrára, szabadidős tevékenységre, szórakozásra. Rendelkeztek rádióval és gyakran 

vásároltak újságot, valószínűleg elő is fizettek néhányra. Könyvet nem vásároltak gyakran, 

de rendszeres könyvtárlátogatók voltak. Havonta 4-5 alkalommal voltak moziban, de 

rendszeresen jártak színházba, többször bérletet is váltottak. Nyáron a feleség szívesen 

látogatta a strandokat, fürdőket. A család egyetlen alkalommal utazott el egy hosszabb 

üdülésre 1943-ban, három hetet töltött májusban a mátraházai honvédüdülőben.
535

 Sajnos, 

a forrásul szolgáló háztartási naplóból az nem derül ki, hogy igénybe vettek-e – 

természetesen a honvédüdülőt leszámítva – bármilyen, a családfő foglalkozásával együtt 

járó kedvezményt. 

Igen széles volt a kedvezmények köre, ami lényegesen segített a családi és magán 

kiadásokban. A rendelkezésükre álló forrásokból azonban nem derül ki, hogy mennyi 

lehetett az az összeg, amellyel minden évben könnyítettek a kedvezmények egy tiszti 

család költségvetésén. Az engedmények nagysága sem segít az összeg megállapításában, 

mivel a források arra sem adnak választ, hogy egyáltalán éltek-e a családok a 

kedvezmények nyújtotta lehetőségekkel. Mindenesetre a kínálatok évről évre bővülő köre 

azt mutatja, hogy az engedményekkel megcélzott csoportok éltek a lehetőségekkel, hiszen 

– mai szóval – akciókat hirdetni csak akkor van értelme, ha azt igénybe is veszik. 

Nincsenek arról sem közvetlen információk, hogy ösztönözte-e az állam bármilyen 

formában a kedvezményadókat. Egy összegben befizetett kompenzációval csak a vasúti 

arcképes igazolványnál találkozhatunk. A kedvezmények biztosítása nyilvánvalóan 

gazdasági érdekeket szolgált, jelentős szerepe lehetett a gazdaságélénkítésben, hiszen az 

„akciós” termékek hamarabb elkelhettek és a kereskedő vagy iparos reménykedhetett 

abban, hogy más, teljes árú termékét vagy szolgáltatását is igénybe veszik. Nyilvánvalóan 

a kedvezmények nyújtása nem eredményezett veszteséget, hiszen folyamatosan bővült 
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kört, még akkor is, ha az engedmény mértéke néha csökkent. A szerződésekben lekötött 

szolgáltatások, például szálláshelyek, biztos elkeltek. 

A honvédség tagjainak szóló kedvezményekről a különféle zsebkönyvekben, 

évkönyvekben, naptárakban olvashattak az érdeklődők, de a Honvédségi Közlönyben is 

megjelentek azok az intézkedések, amik körrendeletekkel láttak napvilágot. Sok esetben a 

Honvédségi Nyugdíjjárulék (később Jóléti) Alap játszott szerepet a kedvezmények 

létrejöttében, ők szerződtek a kedvezményadókkal, intézkedtek kölcsön- és 

fürdőügyekben. A cégek, intézetek engedmény-felajánlásukkal a megfelelő HM osztálynál 

jelentkeztek, majd ezeken az osztályokon keresztül jutott el az értesítés a Honvédségi 

Közlönybe. Így került először a – már említett – „Helena” kozmetikai intézet felajánlása a 

HM 12. osztályához, amelynek ügykörébe a honvédségi egészségügyi szolgálattal 

kapcsolatos ügyek tartoztak. 

Végül szinte valamennyi kedvezményről elmondható, hogy már az Osztrák–Magyar 

Monarchia fennállása idején léteztek és onnan öröklődtek tovább. Ilyenek a közlekedési, a 

szállodai és a fürdőkedvezmények.
536

 A kedvezmények mértékéből pedig arra lehet 

következtetni, hogy minél elegánsabb volt egy hely, annál kisebb volt az engedmény. 
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VI. A tiszti családok társadalmi megítélése és megbecsülése 

 

Mielőtt a társadalmi presztízsről és a csoporttal szemben támasztott társadalmi elvárásokról 

szót ejtenénk, mindenképpen tisztázni kell a katonatiszti réteg helyét és helyzetét az adott 

kor társadalmában és meg kell ismerni a társadalom egészének vagy bizonyos részeinek 

véleményét a tisztekről. 

 

1. A katonatiszti réteg társadalmi megítélése 

 

1. 1. Szépirodalmi példák 

 

A társadalmi megítélés megismeréséhez szépirodalmi példákat hívtam segítségül. Ezekben 

ugyanis nem ritka a katonaszereplő, a legtöbb esetben azonban mint mellékszereplő tűnik 

fel, és a személyéhez köthető esemény általában nem befolyásolja a regény végkimenetelét 

vagy a főszereplő sorsát. 

A társadalom egy részének, illetve a liberális és szocialista sajtó elítélő véleménye – 

miszerint a tisztek nagy része nőcsábász, szerencsejátékos és alkoholista – „nagymértékben 

a tisztek agyszüleménye volt”.
537

 Számos olyan megtörtént esetet lehet felsorolni, amely 

ezt a véleményt támasztotta alá. A szépirodalomban is gyakran találkozunk ilyen 

katonaszereplőkkel. Pellegriny Albert Diplomata íróálnév alatt írt, A Hannover-huszárok 

című regényében még alig haladunk 30 oldalt, de már találkozunk adósságban úszó, 

iszákos, kártyás és nőimádó huszárokkal.
538

 Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth 

Marival című regényében Noszty Feri alakjában megjelenik a katonatiszt e sztereotip 

formája. Mikszáth így jellemzi hősét: „vidám, könnyelmű, eleven, pompás lovas, jó vívó, 

jó táncos és nagy kártyás”.
539

 Sok kifizetetlen váltó és kötelezvény, vagyis katonai adósság 

marad utána mindenhol, ahol megfordult és mindezeket „fizeti a nagy harang”
540

, vagyis az 

adós halála után majd valaki. Tulajdonképpen ez a pénzpazarlás vagy inkább pénzszűke 

okozza Noszty Feri vesztét. Ugyanis egy „jóakarója”, valójában vetélytársa, Kozsehuba 

Tivadar rábeszéli, hogy ezer forintért írja alá a váltót parancsnoka, Adalbert von Stromm 

ezredes helyett. Feri azonban elkésik a váltó rendezésével, és Kozsehuba célja egyébként is 

az volt, hogy ártson Nosztynak. Elviszi az adóslevelet a „kemény, katonás, hirtelen 
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haragú” Stromm lovaghoz. És következik a katonaszerepelők egy másik jellegzetes 

példája: a becsületes és feddhetetlen, a csapatért és a beosztottjaiért kiálló tiszt alakja. 

Stromm ugyanis magáénak vallotta a hamis aláírást és ki is fizette a váltót, amit majd az 

ezredestől az idősebb Noszty vált vissza; Feri becsülete megmentődött, de az angyalbőr 

elveszett és vele együtt a kényelmesnek tűnő jövő ilyen irányú elérése. 

De nem minden ezredes rangú regényszereplő volt pozitív figura. Móricz Zsigmond Az 

asszony beleszól című regényében Véghelyi ezredesről így nyilatkozik felesége: „…hát az 

enyém nyugalomba ment, mint férj. És úgy leszállította a családapai érdeklődést, hogy 

most már van két hónapja, hogy nem jutottunk eszébe.”
541

 Ugyanis amíg a család élete 

nehézkesen folyt Pesten, addig a nyugalmazott ezredes a Várban, a katonai épületben lévő 

lakásában folytatta „bohém természetéhez” illő életét. Itt látogatta meg az éppen szépítkező 

tisztet az egyik lánya egy délután. Az ezredes – a történet szerint – nem vált el, hiszen 

akkor le lehetett volna foglalni a fizetését nőtartásra és gyermeknevelés céljaira, de a 

családos állapota nem tartotta vissza attól, hogy „leszállított fizetésének” nagy részét arra a 

táncosnőre fordítsa, „aki néha szíves volt öregségét elfeledtetni”.
542

 

A közvélemény általában nem tett különbséget a tisztek között, de ezt ők maguk sem 

várták el, sőt, még a legszegényebb tiszt is igyekezett elegánsnak és gondtalannak tűnni.
543

 

Összességében mégis a tisztikar nagy része egyszerű, visszahúzódó életet élt, mint Gáll 

Ferencz honvédszázados és családja Thury Zoltán novellájában. „Szép lakásuk volt, 

hétszáz forintot fizettek érte évenkint. Persze ez nem telt volna a kapitányi fizetésből, de az 

asszonynak is volt egy kis hozománya s jó gazdák voltak a katonavoltuk mellett. Soha se 

költöttek többet, mint a mennyit megengedtek a viszonyaik, sőt az asszony, mint az később 

kitudódott, minden hónapban félrerakott egy pár forintot a takarékpénztárba. […] E mellett 

nagyon maguk között éltek, rosszul érezték magukat a kincstári asszonyok társaságában. A 

kapitány sokat erőszakoskodott, hogy nem tesz az semmit, ha nem is szivesen, de a tiszti 

familiákkal fenn kell tartani az összeköttetést, mert ez hasznukra van. Az asszony engedett 

is, de nem szivesen ment ki a családból.”
544

 

A közvélemény azonban – inkább – a botrányokra figyelt fel. A katonatisztekről és 

viselkedésükről alkotott jó véleményt nem segítették elő a lovas tisztek közparkokban 

tanúsított viselkedése sem. A tisztek a Népliget és a Városmajor sétaútjait és parkírozott 

részeit előszeretettel használták lovaglótérnek és semmibe vették az őket fegyelmezni 
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akaró parkőröket, sőt, néha bántalmazták is őket. Leginkább olyan helyszíneket 

választottak, ahol szemléletesen kifejezésre tudták juttatni felsőbbrendűségüket és 

társadalmi elkülönülésüket.
545

 

Az irodalmi példák nem csak a kicsapongó tisztekről szólnak, hanem a tiszti családok 

nehézségeiről is. Thury Zoltán drámájában a tisztfeleség így panaszkodik testvérének: 

„Nekünk több jutott, mint másnak [ti. gond]. Nagyon sok az adósságunk, s nem olyan, 

amire várnak, vagy amit rendesen törleszteni lehet, s becsületes kamattal fizet meg az 

ember, hanem csupa olyan tartozás, amivel kizaklatják belőlünk a lelket. […] Kétszer 

írtam a papának, hogy segítsen rajtunk. Pali [Udvardy Pál főhadnagy, a férj] nem is tudta, s 

mind a kétszer azzal felelt, hogy az uradnak szép fizetése van, megélhettek urasan, s ezt 

nem kellett volna tenni meg azt nem… […] Szóval, nem segített semmit. Hogy letette a 

kauciót, azzal azt hiszi, hogy most már minden rendben van. Fogalma sincs arról, hogy 

mibe kerül itt az élet, hogy mit várnak tőlünk azok, akik között élünk, hogy milyen 

furfangos módon kell bújnunk némely olyan kötelesség alól, amit ránk erőszakol a 

társaságunk. Tavaly kétszer is gyászoltam minden ok nélkül… […] nem jutott eszembe 

egyéb ok, amivel itthon maradhatok. Minden héten tiszti bált rendezett az ezred.”
546

 

Számos olyan apróságnak tűnő tényező és elvárás létezett a tiszttel és családjával 

szemben, amelyek összetorlódva jelentős anyagi megterhelést jelentettek az amúgy sem 

tömött családi kasszának. Ezekről az elvárásokról a Thury-dráma főszereplője, Udvardy 

Pál főhadnagy így beszélt: „[…]Kicsi a fizetés, azt emelni kell. A kiadás aránytalanul 

nagy. Azt meg le kell szállítani a minimumra. A mai rendszerrel kétségbeesett helyzetbe 

kergeti bele az állam a katonát. Ez képtelen állapot. Nézz meg engem. Főhadnagy vagyok, 

hát nem is éppen a legutolsó rangban, s kapok házbérrel együtt alig száz forintot egy 

hónapra. […] És micsoda nagy úr vagyok én! Ha színházba megyek, a legelső helyre kell, 

hogy megváltsam a jegyem. Még azt se veszik szívesen, ha egylovas kocsiba ülök, ha 

sürgős a dolgom. Nekem fiákeren kell járni. Omnibuszról… arról ne is beszélj! Az én 

legutolsó díszruhám kétszázhúsz forintba került. Hát honnan vegyem? Nekem nem lehet 

elhúzódni egy udvari lakásba, aminek egy szobája meg egy konyhája van, mert viziteket 

kell fogadnom, a társaságban élek. […] Még a rongy kicsi fizetésem se az enyém. Előbb 

mindenki kiveszi belőle a részét, s a maradékot adják a kezembe. […] Folyton 

reprezentálni pénz nélkül, csillogni a legnyomasztóbb gondok között, ez a sorsunk. […] 
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Szaladok pénzért ide is, oda is. Adósa vagyok fűnek-fának, lemerülök az árba, meg újra 

kikapaszkodom, de hát meddig megy ez? […]”
547

 

A drámában megmutatkozik és megütközik a kortársak két igen különböző véleménye a 

katonáskodásról. Udvardy főhadnagy apja, nyugállományú százados azt mondja: „[…] 

Nem akartam azt, hogy katona légy… keservesen sírtam, amikor otthagytalak a 

katonaiskolában, de ott tanítottak ingyen, én pedig olyan szegény voltam, de olyan 

szegény…”
548

 Ezzel szemben apósa így vélekedik: „Mert, kérem, csak katona az ember! 

Kard meg tekintély! Az való a magyarnak. Éljen a katonaság!”
549

 

Egy másik Thury-novellában az öreg katona vallomást tesz főhadnagy fiának a 

katonaélet viszontagságairól: „Nem akartam, hogy katona légy. Nem voltam vak. Észre 

vettem, hogy nem annak való vagy. De nem lehetett másként. Olyan szegény voltam, de 

olyan szegény, hogy csak arra gondolhattam: mi lesz az olcsóbb. A kadétiskolába fölvettek 

ingyen s valahogyan megélhettem én is. […] a legjobb mód arra, hogy gondoskodjanak az 

ármádiáról, ha a nyomorult szegény tiszt fiából ingyen csinálnak katonát. […] Meg ne 

nősülj, vagy csak akkor, ha egy milliót kapsz. Akkor ur vagy, másként koldusabb leszel a 

koldusnál. Nincs rettenetesebb, mint a szegény katonacsalád. Parádé parádé után, csupa uri 

szeszély szabja meg még azt is, hogy mennyi aranyat hazudj a kabátodra. Adnak ezer és 

egy pár száz forintot egy egész esztendőre s megkövetelik, hogy háromszáz forintot hordjál 

a testeden posztóban meg paszomántban. Jönnek a gyerekek s mig a fizetésedből lefogják 

azt, a mibe a katonabanda kerül, nincs reggelire való pénz a háznál. Az arany kabátod alá 

ócska kötött inget veszel föl s a feleséged gallérját küldöd a zálogházba, hogy elmehessél a 

tizforintos bankettre, a mit ő exczellencziája, az altábornagy ur tiszteletére rendez a 

garnizon.”
550

 

 

1. 2. A tisztek társasági életbeli szerepei 

 

A társasági élet igényeinek megfelelően elvárás volt a tiszttel szemben, hogy tudjon 

táncolni és ne kéresse magát, ha alkalma van tudását bizonyítani, s ugyanígy tegyen, ha jól 

zongorázik.
551

 Ismerje az úri társaságban kedvelt kártyajátékokat. Mindig ügyeljen 

megjelenésére, az egyenruházat épségét és tisztaságát egyébként szolgálati előírások is 
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megkövetelték. A tisztek hétköznapi életét szigorúan szabályozták, számos könyv jelent 

meg a helyes viselkedésről, a tiszti etikettről.
552

 Pontosan be kellett tartani az általános 

viselkedési szabályokat az utcán, közlekedési eszközökön, vendéglátóhelyeken, 

színházban, moziban, vagy hangversenyen, társalgás közben, aminek ügyelni kellett 

formájára és témájára, valamint vendégségben. Meghatározott volt a köszöntés, a 

bemutatkozás, a megszólítás, a kézfogás, a névjegyhasználat és az elbúcsúzás minden 

formája. Aprólékosan szabályozták étkezésnél az asztalnál tanúsított magatartást és az 

evőeszközök használatát. Ezek az előírások nagyrészt megegyeztek a polgári illemkönyvek 

szabályaival. 

Külön tanácsadó könyv született a katonaiskolákból kikerülő és első szolgálati helyükre 

érkező tisztek számára.
553

 Amikor egy tiszt új helyőrségbe érkezett, elsődleges feladata 

volt lakást keresni és berendezni, valamint elvégezni a kötelező látogatásokat a 

csapattesthez tartozó tiszteknél.
554

 A lakásbérlésnél a következőkre kellett figyelnie: 

lehetőleg közel legyen a laktanyához; milyen állapotban van; rendben van-e a festés vagy a 

tapéta; ajtó- és ablakmázolása nem kopott-e; jól záródnak-e a nyílászárók; milyen a padló; 

nincsenek-e rágcsálók, rovarok; kellően világos-e és milyenek a fűtési viszonyok.
555

 

A látogatás esetén mindenekelőtt tudakozódnia kellett, hogy a tiszti családoknak mikor 

van a fogadónapja. Az első látogatás megejtése fél 12 és háromnegyed 1 között volt illő. 

Törekedni kellett arra, hogy a látogatásokat a rendfokozatnak megfelelő sorrendben tegye 

meg az újonnan érkező. Előbb a nős tiszteknél kellett tiszteletét tennie, utánuk a 

nőtleneknél, bár a rendfokozati sorrend volt a fontosabb. Első látogatáskor a házigazda 

otthonléte felől kellett először érdeklődni az ajtót nyitó szolgánál vagy szobalánynál 

névjegyét átadva és megkérni arra, hogy jelentse be és kérdezze meg, hajlandóak-e 

fogadni. Amennyiben nem fogadták vagy nem volt otthon senki, hátra kellett hagynia 

névjegyeket a házi asszony és a ház ura számára. Ajánlatos volt rövid időn belül 

megismételni a látogatást. A beszélgetés során illő volt kerülni a szolgálati dolgokat érintő 

témákat, tartózkodni kellett attól, hogy bármilyen kérdésről elhamarkodott véleményt 

alkosson, illetve hogy ismeretlenül esetleg megértse a város lakóit. A tanácsadók azt 

javasolták, hogy beszélgessen színházról, művészetről, irodalomról, zenéről, mutasson 
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érdeklődést a helyi viszonyok iránt és mindenképpen kerülje, hogy ő kerüljön a 

középpontba. Az első látogatás nem tarthatott tovább 10-15 percnél.
556

 

A kezdő tiszt anyagi helyzetével kapcsolatban a tanácsadó könyv a következőkre hívta 

fel a figyelmet: „A tiszt illetéke túlbőven kimérve nincs és ennél fogva erős akarat és 

gyakran igen nagy erkölcsi erő szükséges, minden kisértésnek ellene állani, melyet az 

ifjúság és életkedv fölébreszt! […] A szűkségletek pontos meghatározása és beosztása az 

ifjú tiszt szigorú kötelessége; szőrszálhasogatásig menő számadást vezessen, hogy a 

veszélyeket, – melyek jövőjét és megélhetését megsemmisítéssel fenyegetik, – 

kikerülhesse.”
 557

 

A könyv szerint egy nőtlen tiszt az alábbiakra költhetett: egyenruházat, zene, könyvtár, 

kaszinó, ebéd, vacsora, reggeli, világítás, fűtés, mosás és a legény díjazása. 

Takarékoskodni kellett, ezért javasolták, hogy vegyen magának „gyorsan főzőt” vagy 

kávéfőzőt, mert akkor a kávét és teát otthonában is el tudja készíteni a reggelihez vagy a 

hideg vacsorához sokkal olcsóbban, mint ha vendéglőben veszi meg. Ajánlották, hogy a 

katonatiszt ne szokjon hozzá olyan élvezetekhez, amelyek művelése sok pénzbe kerül, 

például alkoholivás, rendszeres kávéfogyasztás. Számítani kellett váratlan kiadásokra, mint 

például ünnepélyes alkalmakkor ebéd, levonások a tisztikar képviseleti céljaira: koszorú 

vagy virágcsokor részvét jeléül, vagy valamilyen jótékonysági cél érdekében folytatott 

gyűjtés.
558

 

A tiszti lakás berendezéséhez is adott a könyvecske mértékadó szempontokat: a 

lakásban mindig legyen rend, erre kell szoktatni a legényt is. A tiszt ügyeljen arra, hogy az 

előszobában vagy olyan helyen, ahová vendég is beléphet, egyenruha darabokat ne 

aggasson, csizma, cipő ne heverjen mindenfelé, az alvóhelyet pedig – ha külön háló 

helyiség nincsen – legalább függönnyel vagy spanyolfallal takarja el. Ne pakolják tele az 

ablakok közét poharakkal, ételekkel, a lakás legyen mindig kisöpörve, az ablak lemosva, az 

ajtókilincs és a kályhaajtó kifényesítve. Az ágyat lehetőség szerint az ablakkal szemben 

kell elhelyezni, hogy ne a huzatban legyen. Az íróasztalnak az ablak közelében van a 

helye, hogy a munkához elég világos legyen és mellette kell felállítani a könyvespolcot. A 

falak díszítésénél tartózkodjon az olcsó nyomatoktól, főleg a meztelen női képektől. Az 

íróasztal felett legyen kiakasztva az uralkodó arcképe, ízléses keretben.
559

 Mindezek 

betartását a tanácsadó könyv fontosnak tartotta, mivel „egyetlen hivatás sem kiván oly sok 
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tekintetet az állásra, mint az, a melyhez a tiszt tartozik. Míg az állam minden más polgára 

hivatása gyakorlásán kívül csaknem teljesen szabad, és mindent tehet, a mi hajlamai, 

szokásai és viszonyainak megfelel, addig a tisztnek mindig egyenruhájára kell gondolnia, a 

melyet visel.”
560

 Ezeken kívül a tiszt legyen tapintatos, tanúsítson önuralmat és legyen 

szerény. Válogassa meg a tiszti társaságon kívüli társas érintkezés közegét, ismeretségeit 

ne versenytereken, nyilvános mulatókban és fürdőhelyeken kösse. Bálokon vegyen részt a 

táncban, de táncoljon jól, mert a rossz táncos egyenruhában még feltűnőbb.
561

 Járjon 

gyakran színházba, mert „ez a legkellemesebb és legkönnyebb forrása a művelődésnek.”
562

 

És ha egy nőtlen tiszt ezeket az utasításokat betartotta és a szabályokat elsajátította, 

házassága után a családjában is ilyen szempontok szerint élt és ezt várta el a családtagjaitól 

is. 

Az öltözködést tekintve az öltözködési szabályzat
563

 határozta meg, hogy milyen 

eseményen, miben kell megjelennie egy tényleges tisztnek. Udvari bálon, díszebéden, 

magas katonai és polgári méltóságoknál történő látogatáskor, ünnepélyes esküvőn, az 

Opera és a Nemzeti Színház dísz- és premier előadásain, ahol az államfő is megjelent és 

minden olyan alkalmon, ahol a polgári urak díszmagyarban vagy frakkban vettek részt, a 

nagy társasági öltözetet
564

 kellett viselni. Színházban, hangversenyen és olyan társadalmi 

összejöveteleken, ahol a civil urak szmokingot vagy fekete zakót viseltek, a kis társasági 

öltözetet
565

 írták elő. Egyéb alkalmakkor a kényelmes öltözet
566

 viselése volt kötelező. Az 

illemtankönyvek részletesen kitértek arra, hogy látogatásnál és különböző nyilvános 

helyeken hová kell elhelyezni a csákót és az oldalfegyvert.
567

 

Külön meghatározták az öltözködést Budapest területén: Pesten a Nagy körút, Budán a 

Margit körút, Alkotás utca, Szent Imre herceg útja
568

 által behatárolt területen belül még a 

kényelmes öltözetnél is előírták a kifogástalan állapotú fekete sapka, zubbony, pantalló és 

köpeny viselését.
569
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Az egyenruha viselése magától értetődően befolyásolta a tömegközlekedési eszközök 

használatát a tisztek számára. Egyenruhában lévő tábornokok például villamoson 

kisszakaszt
570

 nem vehettek igénybe, a többi tiszt is csak akkor, ha az utazás körülményei a 

tiszti állás tekintélyét nem csorbították, tehát nem volt a kocsiban zsúfoltság, tolongás.
571

 

 

2. A katonai tiszti réteg helye és helyzete a magyar társadalomban 

 

A katonatiszti réteg társadalmi helyzetének megismeréséhez kiindulópontként Erdei Ferenc 

a két világháború közötti magyar társadalomról szóló – sokat vitatott – tanulmánya
572

 

használható, amely a közép-kelet-európai társadalomfejlődés sajátosságait elemzi. 

Véleménye szerint az egyik legdominánsabb jellemző, hogy a két világháború közötti 

társadalomban megmaradtak a társadalom rendi formái, de fokozatosan kiépültek a polgári 

társadalom strukturális elemei is. Ennek nyomán jellegzetes kettősség jött létre a magyar 

társadalom szerkezetében. 

A magyar társadalomkép egyik fontos összetevője meglátása szerint az államszervezet 

működése. A kiegyezés után elvben egy liberális jogállam alakult ki, de „tényleges 

társadalmi valósága szerint még sem formálta át forradalmi gyökerességgel a nemesi rendi 

államot”.
573

 A közigazgatás egyrészt a Habsburg-birodalom igazgatási hagyományait, 

másrészt a magyar nemesi közigazgatás fensőbbséges úri modorát folytatta, miközben az 

államapparátus hatalmasra duzzadt. Emellett az állami adminisztrációban nem az 

igazgatási szakszerűség, hanem az uralmi vagy hatalmi pozíció dominált. Az állami 

hivatalok, közigazgatási szerepek úri hivatalok maradtak, ezért a hivatalnokréteg nem 

alakult át szakszerű hivatalnokréteggé, hanem úri középosztály maradt. Így egy hivatali 

állás a közigazgatásban, a rendészetben, a honvédelemben, az igazságszolgáltatásban, vagy 

a helyhatóságnál a társadalmi méltóság alapja lett. 
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A hivatások megítélése úri minőségük szerint alakult, és a hivatali presztízst semmilyen 

tárgyi sikeresség nem tudta ellensúlyozni, felülmúlni. Ez tükrözték a korszakban oly fontos 

megszólítások, a különféle pozíciókkal járó megkülönbözető címek. 

Az „Urambátyám” országában a tiszteknek is kijárt az őket megillető megszólítás: a 

főtisztek tekintetes, a törzstisztek nagyságos, az ezredesek, vezérőrnagyok méltóságos urak 

voltak.
574

  

A középosztályban ugyanakkor az úr megszólítás mindenkit megilletett, „de akinek 

ezen felül valamilyen más általános (és nem határozott foglalkozást megjelölő) címe van, 

azt fölösleges a kisebb „úr” jelzővel ellátni. … Sok országban a katonatiszti ranghoz sem 

teszik hozzá az úr szót, mert nyilvánvaló, hogy katonatiszt csak úr lehet. A megszólítás 

ezeknél: kapitány, ezredes, és nem „kapitány úr”, vagy „ezredes úr”. Kapitány úr, vagy 

ezredes úr – alárendeltjei, de nem egyenrangúak számára, a társadalmi érintkezésben.”
575

 

Az Osztrák–Magyar Monarchiában a kiegyezés után kiépült közigazgatási szervezet az 

értelmiségi-tisztviselői pályák tömegét hozta létre. Magyarországon e hivatalok nagy részét 

a birtokait, vagyonát vesztett dzsentri réteg tagjai foglalták el. Számukra ezek azonban 

inkább uralmi állásuk alapjait jelentették, mintsem hivatásukat, és a hivatalt így is látták el. 

A dzsentri életforma és úri életvitel szolgáltatta a mintát, az a hivatal, melyhez nem társult 

az uralom, a hatalom bármely eleme, nem válhatott úri pályává.
576

 Az úriságot tekintve 

kialakult egy rangsor a hivatások között. A sor két, szélső eleme a közigazgatási, illetve a 

műszaki értelmiségi pálya volt.
577

 Az első az uralmi, a második a tárgyi szakszerűségből 

kívánta maximumot. A katonatiszti pálya – Erdei Ferencet idézve – a hierarchikus 

rangsoron kívül helyezkedett el, ugyanúgy, mint az egyházi hivatal.
578

 

A katonatiszti pálya rendkívül erős, alapvető eleme volt az autoritás. „A tiszt elsősorban 

parancsnok, aki – beosztásától függően – meghatározott létszámú, szervezett embercsoport 

felett rendelkezett. Tudásában és munkájában tehát a parancsolni, vezetni-tudás, vagyis az 

uralmi elem volt az elsődleges. Parancsainak, utasításainak szent-volta, feltétlen kötelező 

ereje nem tűrt ellentmondást. Minderre maga az állam (törvényeivel), szűkebben értve 

pedig az állam legnagyobb szervezete: a hadsereg jogosította fel (szabályzataival, egyéb 

rendelkezéseivel, de hagyományaival is).”
579
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A hadseregen belül is meg voltak a presztízskülönbségek. A fegyvernemek közötti 

megkülönböztetés még a két világháború között is a régi hagyományokhoz igazodott. A 

tiszti pálya úri hivatásnak minősült, de a társadalmi életben való szerep nem lehetett 

független a szervezeti hierarchiától. Biztos helye a legjobb társaságokban csak a 

törzstiszteknek vagy elit fegyvernemeknél szolgáló tiszteknek volt. Weis István szerint a 

vidéki úri társaságot megközelítő körhöz tartoztak „a lovasított tisztek, ide értve a 

gyalogsági törzstiszteket is; a főfegyvernem [gyalogság] többi tisztje azonban, rendkívüli 

kivételektől eltekintve épp oly kevéssé lehetnek szívesen látott állandó vendégei az ehhez a 

körhöz tartozó családoknak, mint a középiskolai tanárok.”
580

 A hadsereg természetesen 

megalkotta a maga értelmiségi, szakemberrétegét, az orvos- és mérnökkari tiszteket, akik a 

tényleges tiszteknek kijáró megbecsülést élveztek. A honvédségi tisztviselőket (gazdászati, 

gyógyszerészkari és egyéb tisztviselőket) csak tiszti jelleggel ruházták fel és „a tiszti 

presztízslétra legalján tartották”.
581

 

A Horthy-kori Magyarországon a tisztek és a közigazgatás hivatalnokai között sok 

hasonlóságot találunk, de míg a hivatalnok személyes társadalmi helyét reprezentálja, 

addig a tiszt a testülete társadalmi állását képviseli és önmaga ezáltal nyer megbecsülést. A 

tisztek nem az úri életforma hagyományait, hanem a hadsereg előírásait követték és 

szervezeti fegyelmét tartották be. A két világháború között a hadsereg szabályzatai újra 

megkövetelték az Osztrák–Magyar Monarchia tiszti álláskötelmek egész konzervatív 

rendszerét. Ennek azonban – különösen anyagi kihatásait tekintve – az átlagos helyzetű 

tisztek egyre nehezebben és egyre kevésbé tudtak megfelelni. 

A középosztályi reprezentációs képesség lényegében az anyagi helyzettől függött. A 

felső réteg általában saját vagyonnal is rendelkezett, magas hivatallal járó tekintélyes 

fizetés jellemezte, ők tartoztak a III–V. fizetési osztályba, 800 pengő feletti fizetéssel. Az 

utánuk következő fizetési osztályok, a IV–VII. fizetési kategóriák, 800-tól 300 pengőig 

terjedő illetménnyel még a nagyjából, a társadalmi állásnak megfelelő életszínvonalat 

biztosítani tudók közé tartoztak. Az infláció és az államapparátus felduzzasztása azonban 

az alsó úri rétegek helyzetét tette bizonytalanná. A VIII–XI. fizetési osztály, 260-120 

pengő fizetéssel meg tudott élni, de már nem az elvárt úri színvonalon. Pedig volt egy 

minimum szint, amit elvártak ettől a rétegtől is! Legalább három szobás lakás birtoklása 

vagy bérlése, az alantas munkák elvégzésére alkalmas, legkevesebb egy háztartási 

alkalmazott tartása, a gyermekek legalább középfokú iskoláztatása úgy, hogy mindeközben 
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a feleség nem űzhetett pénzkereső foglalkozást.
582

 „Amit tehát a rendszer az egyik kezével 

adott, a másikkal elvette. Az úri pálya létbiztonságot adott, rendszeres fizetést és nyugdíjat, 

egyéb előnyöket, de a társadalmi rang kötelezettségei a többséget nehéz helyzet elé 

állították.”
583

 Különösen így volt ez a katonai pályán, bár a tiszti illetmény, pótlékaival 

együtt általában magasabb volt, mint az azonos fizetési osztályba tartozó hivatalnoké, de az 

elvárások is nagyobbak, szigorúbbak voltak. 

Pataki István
584

 az 1920. évi népszámlálás adataira alapozva a tisztikar vagyoni 

helyzetét tekintve három csoportot különített el: 

1. A magasabb rendfokozatú és beosztású tisztek és tábornokok. Jövedelmüket tekintve 

a felső középosztályhoz tartoztak, saját vagy családi vagyon felett rendelkeztek. A 

hivatásos tisztek kb. 22%-a volt idesorolható. A körülbelül 300-400 fős főtiszti csoportot 

magában foglaló katonai elit a Horthy-korszakban a háborús készülődés, majd részvétel 

miatt nagy befolyáshoz jutott.
585

 Az 1930-as évek katonatiszti elitjének több mint fele az 

elcsatolt területeken született és nagyrészt a századforduló középosztályának középső és 

alsó részéből került ki.
586

 Az utánpótlást értelmiségi, tisztviselői és kispolgári családokból 

kapták. A katonai felső vezetés tagjai 3-5 gyerekes, vagyontalan családokból származtak, 

ahol az egyedüli jövedelemforrás a családfő fizetése volt.
587

 A katonai elitcsoport tagjai – 

szüleikhez hasonlóan – nem tettek szert jelentős vagyonra, kizárólag kincstári fizetésből 

éltek. A fizetések között rangfokozat szerint igen nagy volt a különbség. Az elit 

legmagasabb és legalacsonyabb rangfokozatú tagjai között három-, négyszeres is lehetett a 

különbség. A tábornokok az 1940-es években többet kerestek, mint a miniszterek vagy 

egyetemi tanárok.
588

 

2. Jelentősebb vagyonnal nem rendelkező, de illetményüket valamilyen formában 

kiegészíteni tudó tisztek. Ez lehetett engedélyezett vagy féllegális, feleségükön, 

családtagjaik révén. (Esetleg teljesen illegális.)
589

 

3. Csak az illetményére támaszkodó réteg, ez volt a legnagyobb. 
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Az úri középosztály alsó rétegei mindenütt spóroltak, így volt ez a katonatisztek, a tiszti 

családok esetében is. Mindezt tették úgy, hogy megőrizzék az úri életforma külső látszatát. 

A takarékoskodás először a konyhán mutatkozott meg: csökkentek a húsételek, hiányukat 

tejtermékekkel pótolták, nőtt a főzelékek szerepe. A háziasszony arra törekedett, hogy 

minél olcsóbban elégítse ki családja szükségleteit. Számos háztartási útmutató segítette a 

családanyákat az olcsóbb, de nagyobb tápértékű élelmiszereket kiválasztásában és abban, 

hogy ezekből ízletes ételeket állítson elő.
590

 Elfogadottá vált a kétszobás úri lakás, ahol a 

cselédnek már csak a konyhában jutott hely. Később a bentlakó háztartási alkalmazottat 

felváltotta az alkalmi bejárónő, majd a feleségre és gyermekeire maradt a házimunka 

elvégzése. Hozzá kell tenni azonban, hogy az otthonok méretének csökkenését a lakások 

komfortosságának növekedése ellensúlyozta. A budapesti lakások legnagyobb részében 

volt villany és folyóvíz, vízöblítéses WC és mintegy kétharmaduk városi gázzal is el volt 

látva.
591

 A lakások méretének csökkenése és a jobb infrastrukturális felszereltség lassan 

átalakította a Horthy-kori polgári otthonok eszményképét. Gyökeres változás nem történt, 

de fokozatosan előtérbe került az otthonok kényelméssége a századfordulós lakások 

reprezentációs törekvéseivel szemben.
592

 A takarékosság kiterjedt az élvezeti, szórakozási, 

művelődési kiadásokra, az úri középosztály alsó rétegeinek még akkor is gondot okozhatott 

egy színházlátogatás, ha ingyen kapták a jegyet. Hozzá tartozott ugyanis a 

reprezentációhoz a ruhatár igénybevétele és a büfében való fogyasztás, ami – 

természetesen – külön költséggel járt (nem is beszélve a közlekedésről).
593

 A spórolás 

hatással volt a társasági életre, csökkent a fényűző vendégeskedések száma és 

lehetősége.
594

 A nagy, több fogásos vacsorák helyett elterjedt a délutáni vendéghívás 

uzsonnára vagy teára. Az ilyen uzsonnákra „a meghívottak valamivel vacsoraidő előtt, hét 

és nyolc között érkeztek, s a háziak teával, kávéval, borral és hideg pecsenyével rakott 

tálakkal vendégelték meg őket; de apró asztalok mellett, jövő és menő fesztelenségben, 

elhúzódott az együttlét néha a késő éjszakai órákba is. Az ilyen laza meghívás 

természetesen könnyebbséget, kevésbé terhes szolgálatot jelentett a háziaknak, mint egy-

egy régimódi komoly, ünnepélyes vacsora; az idő a takarékosság jelszavát hirdette, s a 

középosztály, az egycselédes, csökkentett nyugdíjból, megnyirbált fizetésből aggályoskodó 

és bravúroskodó, az úriasság, a tisztes és sorvadó előkelőség társadalmi látszatát őrző, 
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atyafiságos osztályöntudatban keményen és szemérmesen összetartó úri középosztály ilyen 

kezdetleges megoldásokkal iparkodott tatarozni a társas élet meglazult formáit.”– írta 

Márai Sándor „az egykori dús traktákat korszerű igénytelenséggel pótoló ucsorák”-ról.
595

 

Természetesen a családok az életmódjukban bekövetkezett változást igyekeztek titkolni, 

illetékteleneknek nem engedtek betekintést életviszonyaikba. Az úri középosztály 

csoportjai között óriási különbségek jelentkeztek és egyre szélesebb rétegek tolódtak az 

alsó határ felé. Az életmód és életlehetőségek terén jelentkező eltéréseket a társas 

érintkezés módjának egyöntetűsége bizonyos ideig és mértékig el tudta fedni, át tudta 

hidalni. 

A jellegzetes középosztályi attribútumok közé tartozott a cselédtartás. A házicselédek 

száma a századfordulótól 1945-ig nagymértékben ingadozott, a korszak végére általánossá 

vált az egycselédes háztartás. Bentlakócselédet legnagyobb számban a közszolgálatban álló 

tisztviselők és a szabadfoglalkozású értelmiségiek tartottak, őket követték a 

katonatisztek.
596

 Gyáni Gábor megállapítása szerint a két világháború között a 

középrétegek és a középosztály hanyatlóban lévő tagjai azért alkalmazták legnagyobb 

számban a házicselédeket, hogy bizonyítsák önmaguk és a külvilág számára társadalmi 

hovatartozásuk változatlanságát, illetve látszatát.
597

 

 

3. A tisztikar állásbeli kötelmei/kötelességei 

 

Losonczy Ágnes a hivatásos katonatiszteket az uralkodó osztály tagja közé sorolta 1977-

ben megjelent könyvében. Az ún. felső tízezer tagjai a főtisztviselőkkel együtt a 

tábornokok (I–V. fizetési kategória) voltak (100.000 család), alattuk foglalt helyet a 

történelmi középosztály 2-400 pengős fizetségű tisztviselőkkel (250.000 fő) és a hivatásos 

katonatisztekkel (40.000 fő).
598

 Szerinte a magyar úri társadalom számára az elsődleges 

mintát a mágnások arisztokratikus hagyományai adták. Az átvevő rétegek persze a 

mintaadók anyagi életlehetőségeit, neveltetésüket, hagyományos hatalmi pozícióikat nem 

vehették át, így a formák rabjaivá váltak, szem előtt tartva, hogy „a rangot a születés adja, 

de a vagyon őrzi, az elzárkózás biztosítja, és a viselkedés dokumentálja”
599

. Az 

államapparátusban hivatalt vállalók már nem tehették az arisztokratikus semmit, még 
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akkor sem, ha közigazgatásban a szükséges hatékonyság és gyorsaság nem volt jellemző. 

Az úri középosztály tagjainak már nem volt se pénze, se földje, se szakmája, csak – 

legtöbb esetben – neve. Éppen ezért a külsőségek, az úri élet látszatának fenntartása vált a 

legfontosabbá. Életbevágó volt a bármilyen fokú lesüllyedés megakadályozása és a 

degradálódás, deklasszálódás látszatának elkerülése. Míg azonban a tisztviselők 

felelőssége elsődlegesen saját személyükre, illetve családjukra terjedt ki, lecsúszásuk a 

társadalmi csoportjuk létét, tekintélyét nem fenyegette, addig a katonatiszt méltatlan 

viselkedése hatással volt a teljes tiszti testület reputációjára. Ezért a tisztek becsületbeli 

kötelességévé tették a testületi tekintély, más szóval az állástekintély védelmét, amelyet a 

tisztikar ellenőrzött és a szankciók is szigorúbbak voltak a vétkesekkel szemben. „A 

tisztikar egységének folyománya, hogy az egyes tisztek cselekedetei elválaszthatatlanok 

magának a tisztikarnak becsületétől és hírnevétől. A tiszt becsületének saját bajtársai a 

bírái.”
600

 

A katonatisztek esetleges lecsúszását két módon próbálták megakadályozni: a társaság 

megválogatásával és az alacsonyabb társadalmi helyzetűekkel való érintkezés 

redukálásával.
601

 Vogel Ákos ezredes 1920. augusztus 13-án a szegedi helyőrségi 

tisztikarnak tartott előadásban arra hívta fel a figyelmet, hogy „fontos az is, hogy ama 

határvonalat felösmerjük, mely az úri társadalmi réteget az alsóbbaktól elválasztja. […] A 

legtermészetesebb és legtartósabb társas környezet a bajtársak köre. […] Az otthonától 

elszakadt nőtlen tiszt a nős bajtárs családjánál találhatja meg második otthonát…”
602

 

Emlékeztetett arra is, hogy a társas élet szokásainak nem ismerése, az azokban való 

járatlanság a tiszti állástekintély csorbítását eredményezheti. Vogel elzárkózásnak nevezte 

és erőteljesen elítélte azt a viselkedésformát, amely „a kávéházak és harmadrangú 

vendéglők nappali és éjjeli törzsasztalai”-nál, „a meg nem engedett női összeköttetések 

által teremtett miljő”-ben, például bordélyházakban, vagy vadházasságokban nyilvánult 

meg.
603

 

A másik, tulajdonképpen önvédelmi mechanizmus, az alacsonyabb helyzetűekkel való 

interakció csökkentése, két összetevőben nyilvánult meg: a fizikai elkülönülésben és a 

korlátozott kapcsolattartásban.
604

 Mindkét szempontból kiemelkedően fontos volt, hogy a 

tiszt milyen nyilvános helyet látogat. Elméletileg ugyan a katonatiszt személye 
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előkelőséget kölcsönözhetett az általa felkeresett helynek, de ez nagyban függött a hely 

minőségétől. Vogel szerint ezt a mondást előszeretettel azok hangoztatták, akik szívesen 

látogatták a kétes hírű, harmadrangú helyeket. Hangsúlyozta, hogy itt nem kifejezetten a 

tiszt közvetlen asztaltársaságára gondol elsősorban, hanem a vendéglátóhely milyenségére, 

berendezésére, de főleg az azt látogató közönségre. Az ilyen helyeken a tiszt az ismeretlen 

és kétes személyek között szándékos provokációnak tehette ki magát, hiszen „az ily 

szórakozó tanyák egyébként az összetüzéseknek, fegyverhasználati eseteknek és a 

skandalumoknak valóságos melegágyai”
605

 voltak. A megfelelő helyek kiválasztását 

felsőbb utasítások is segíthették. A katonai helyőrségek parancsnokai külön tiszti 

parancsban jelölték meg azokat a nyilvános helyeket, amelynek a látogatása hivatásos tiszt 

számára engedélyezett vagy tiltott. Egyetlen indok merülhetett fel az alacsonyabb 

minőségű helyek mellett, ez pedig az esetleges olcsóságuk volt. Csakhogy az előkelő 

helyek látogatásával kapcsolatban a pénz nem lehetett mérvadó – hangsúlyozta ki Vogel. A 

tiszt inkább egyen egész hónapban otthon, vagy koplaljon, hogy a hónap utolsó napján a 

legelőkelőbb étteremben „állásszerűen” jóllakjon.
606

 A nyilvános helyek közül elsősorban 

természetesen a tiszti kaszinók látogatását ajánlották, ezeknek a szigorú szabályzata a 

társadalmi rétegek közötti fizikai távolságtartás tipikus példái voltak. Egyébként az 

„állásszerű” vendéglátó- és szórakozó helyek árai önmagukban megoldották az 

alacsonyabb társadalmi helyzetűek kiszorítását. 

Ugyancsak pénztárcát érintő kérdés volt a közösségi közlekedés használata. A hivatásos 

tiszt ugyanis a vasút III. osztályán nem utazhatott, szolgálati út esetén a II. osztályú jegyet 

térítették meg neki, de illő volt I. osztályon utaznia.
607

 

A hivatalos szabályzatok is kitértek a kapcsolattartás mibenlétére: az A–37. szabályzat a 

következőket tartalmazta erre nézve: „A tiszt csak oly körökkel tartson fenn érintkezést, 

amelyek méltók tiszti állásához. Alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozó egyénekkel 

szemben a helyzetnek megfelelő tartózkodó magatartást kell ugyan tanúsítania, ez 

mindazonáltal ne viselje magán a fennhéjázás és a lekicsinylés jellegét.”
608

 Az utolsó 

mondat arra figyelmeztetett, hogy a katonatiszt a helyőrségében legyen lojális az egyszerű 

emberekhez és „ha alkalma van reá, a becsületes munkától megkérgesedett tenyereket 

szoritsa meg. Ne restellje a haza hiv polgárainak egyszerü társaságát, mert becsülést és 
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tekintélyt – mire manapság igen nagy szükségünk van – csak a velük való közvetlen 

érintkezéssel biztosithatja.”
609

 

Az alacsonyobb társadalmi helyzetűektől való elhatárolódást segítette – a társas 

érintkezés egyértelmű, kölcsönösen elfogadott feltételeinek kialakítása mellett – a 

jólneveltségi illemkódex. „A tiszt kiváltságos társadalmi helyzete elengedhetetlenül 

megköveteli, hogy a társadalmi érintkezés formáit kifogástalanul uralja”
610

 – írta Vogel 

Ákos 1920-ban, – ugyanis „a társas élet konvencionális szokásaiban való járatlanság a 

tiszti állástekintélyt csorbítja”.
611

 A társadalmi életben való tökéletes jártassághoz nem volt 

elegendő az általános műveletség felvillantása, hanem fontos volt a „derült kedély, 

mértéket tartó szelid akarat, tiszta lelkiösmeret, jó beszédmodor, disztingvált föllépés és a 

ruházkodás etikett szabályainak a respektálása”
612

 

Míg az úri középosztálynak és benne a hivatásos katonatiszti rétegnek az arisztokrácia 

nyújtotta a mintát, a katonaideál az eszményi férfi mintájává lett. Ez a férfiúi példakép 

„feszes tartásával, lenyírt hajával, egyenes derekával és rövid beszédével tekintélyt tart 

felfelé, és tekintélyt követel lefelé; összecsapja sarkantyúját és peng, annak híján 

összecsapja a bokáját és csattan; kellemes és elegáns, feszes, jól öltözött és jól vasalt. 

Tartását olykor ellazítja – pihenj! – jó névvel, rokonsággal, megfelelő összeköttetésekkel 

rendelkezik; bátor és nem fél, nem fut el, és nem panaszkodik, nem számít neki a pénz, de 

számít a becsület; nem érték a szorgalom, de érték a hősiesség – természetesen a katonai –, 

de vállveregetve elfogadja a civil kurázsit; akinek nem fontos a tett; aki szisszenés nélkül 

tűri a fájdalmat, de nem tűri a sértést.”
613

  

A jó társaság tagjainak fontos jellemzőjévé vált tekintély igénye és a tekintélyesség 

látszatának megőrzése. A jó hírnév, a becsület védelme mindenkivel szemben elsődleges 

volt. Akár már egy lekicsinylő megjegyzésért, vagy a személyes hírnevet veszélyeztető 

pletykáért elégtételt kellett venni és erre az úri társadalom lovagias ügyeinek egész 

bonyolult rendszere épült. A katonatisztnek nemcsak személyes híréért kellett kiállnia, 

hanem a tiszti testület tekintélyéért is. Ha egy tisztet becsületében megsértettek, közönség 

előtt, nyilvános helyen, szóval vagy tettleg, a párbajszabályok szerint az egész tisztikar 

becsületét támadták meg.
614

 A tisztnek a vele egyenrangúval szemben párbaj formájában, a 
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nála alacsonyabb társadalmi helyzetűvel szemben pedig becsületbeli fegyverhasználat
615

 

formájában kellett elégtételt vennie, ha a tiszti pályán és az úri társadalomban meg akart 

maradni.
616

 

Hozzá kell tenni, hogy sok a társadalmi életben megfogalmazott szabály, amely a civil 

úri körökben inkább csak az illem, az etikett hatáskörébe tartozott, a hadseregben – a 

fegyelmi és testületi logikából fakadóan – az állás- és rangvesztés terhe mellett vált 

kötelezővé. 

 

4. A párbajképesség és a becsületbeli fegyverhasználat 

 

Ha a katonatisztek társadalmi megítélését vizsgáljuk, megkerülhetetlen a párbajképesség és 

a becsületbeli fegyverhasználat kérdése. A 19-20. századi magyar úri középosztály 

tagjainak nagy része tartalékos tiszt volt, tehát – a tényleges tisztekkel azonos módon – 

párbajképes. 1869-ben hívták életre az egyéves önkéntesség intézményét, amely kisebb 

változtatásokkal a második világháború végéig fennmaradt. Az önkéntes szolgálat feltétele 

a középiskolai bizonyítvány megléte volt. Az önkéntesi év letöltése után tiszti vizsgát 

kellett tenni, majd ennek sikere után lett az önkéntesből párbajképes úriember vagyis 

tartalékos tiszt.
617

 

A tényleges tiszteket a becsületbeli övvédelem területén megillette a fegyverviselés 

kiváltságos joga, akár szolgálaton kívül is.
618

 A tiszthez méltó fegyver a kard volt, amit 

szolgálaton kívül is, egyenruhában mindig viselni kellett, hiszen csak így lehetett sértés 

esetén a helyszínen és azonnal elégtételt venni.
619

 A katonai büntetőtörvénykönyvről 

szóló 1930. évi II. törvénycikk VII. fejezet 38. §. 3. pontja szerint: „Nem számítható be a 

cselekmény annak a katonai egyenruhát viselő tisztnek (tisztjelöltnek), aki a becsülete 

ellen más személy jelenlétében intézett jogtalan támadás folytatásának megakadályozása 

céljából az őt megillető fegyvert azonnal használja, feltéve, hogy ezt a célt másként nem 

érhette el és hogy a fegyver használatában az elkerülhetetlen szükségesség határát nem 
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lépte át.” Ahhoz, hogy valóban becsületbeli fegyverhasználatról legyen szó, számos 

feltételnek kellett érvényesülnie.
620

 

A becsület elleni lealacsonyító vagy megszégyenítő támadás lehetett szóbeli, jelképes 

vagy tettleges, és elég volt ezeknek kísérlete is. A becsületet érintő sértés vonatkozhatott 

a tisztre magára, a tisztikar egészére, a tiszt családtagjaira (szüleire, feleségére, 

menyasszonyára), a társaságában lévő hölgyre vagy bárkire, akinek a becsülete ellen 

intézett támadás a tiszti állás közös becsületét is sértette. A jogtalan támadásnak 

nyilvánosan kellett megtörténnie és a támadás folytatásának megakadályozására más 

eszköz (rendreutasítás, hatósági közeg bevonása) hatástalan volt vagy nem állt 

rendelkezésre. A megsértett tiszt csak az őt megillető fegyvert használhatta és azonnal 

kellett cselekednie.
621

 

Amennyiben a feltételek közül bármelyik is hiányzott, a büntethetőség érvénybe 

lépett.
622

 Az illemtankönyvekből sem hiányozhatott a párbaj elsősorban Bolgár Ferenc
623

 

párbaj szabályaira alapozva. A fejezetek egyik leglényesebb figyelmeztetése, hogy „Az 

udvariatlanság még nem sértés!”
624

 

 

5. Pénzügyi problémák, adósságkezelés, segélyezés 

 

A tiszteknek és családjuknak ahhoz, hogy a társadalmi elvárásoknak tökéletesen 

megfeleljenek természetesen pénzre volt szükségük. Azonban az első világháború, a 

forradalmak és a gazdasági válság után a tiszti fizetések jelentősen csökkentek, de ezzel 

párhuzamosan a velük szemben támasztott elvárások (öltözködési előírások, társasági élet, 

gyermekek megfelelő iskoláztatása, állásszerű lakás) nem enyhültek.
625

 A hivatással járó 

kötelezettségek teljesítéséhez a tisztek kénytelenek voltak kölcsönöket felvenni 

pénzintézetektől vagy fizetési előleget kérni. 1936-ban összességében a tisztek több mint 

40%-a volt eladósodva.
626

 

A hadsereg szempontjából kétféle adósság létezett: a megengedett és a nem 

megengedett. A megítélést az adósság keletkezési oka, az adós és hitelező között fennálló 
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viszony, az összeg nagysága, az adós teherbírása, a visszafizetési kötelezettség teljesítése 

vagy elmulasztása döntötte el. A katonatiszt önhibáján kívül keletkezett tartozása, 

amelyben nem játszott szerepet a könnyelműség, szerencsejáték vagy a léhaság, a 

megengedett adósságok közé tartozott. Ilyenek voltak például a pénzintézetektől felvett 

kisebb hitelek, váltók és jelzálogkölcsönök, illetve a havidíjra előjegyezett, fokozatosan 

törlesztendő tartozások, melyek összege nem haladta meg az illető havidíjának bizonyos 

százalékát és a törlesztési futamidő is reálisnak bizonyult.
627

 

A nem megengedett adósságok az olyan tartozások voltak, amelyek az illető hibájából 

származtak. Ilyenek voltak az ún. könnyelmű és becsületbeli adósságok. Ezek általában „a 

fékezhetlen életkedv, az éjjeli csatangolás megrögzött szokása, a következetesen ismétlődő 

mulatozások, a kártya- és alkoholszenvedély, a nagyzási hóbort és feltünésvágyás, a 

gyüjtő-mánia, a költséges sportolás, a kényelem, s anyagi jólét ezer és ezer igénye, az 

élvezethajhászás, a lemondás akaratgyöngesége, a lakásberendezés és öltözködés terén 

kifejtett fölösleges fényüzés, a személyi büdzsé viszonyok felületes és hanyag megitélése, 

a konkubinátus és a tulhajtott női kultusz, szóval minden, különösen a jelenlegi sulyos 

életviszonyokkal össze nem egyeztethető extremitás”
628

 eredményeként keletkeztek. A 

könnyelmű adósságok jellege egyszerű volt, nem az összeg nagyságával, hanem a felvétel 

körülményeivel, könnyelmű voltával függött össze. Ebben az esetben csak annyi volt a 

kérdés, hogy az adós visszafizette-e a tartozást vagy nem. Nem volt ilyen egyszerű 

azonban az ún. becsületbeli adósság. Ebben az esetben az adós nem anyagi, hanem erkölcsi 

garanciát adott, állás- és személyi becsületét kínálta fel hitelezőjének fedezetül. A 

kártyaadósság is a becsületbeli tartozás kategóriába tartozott, amit 24 órán belül ki kellett 

fizetni, vagy oda volt az adós becsülete. Ugyancsak a becsületbeli adósságok közé sorolták 

az ún. piszkos adósságot, amitől leginkább óvta a hadsereg a katonatisztet. Ilyen adósság 

volt, ha egy tiszt egy nála alacsonyabb társadalmi helyzetű embertől vett fel kölcsönt, 

hiszen ezzel függőségbe került a hitelezőtől. Ebben az esetben az adósság megítélése 

egyáltalán nem függött az hitel összegétől. Ugyanúgy piszkos adósságot csinált az a tiszt, 

aki nem fizette ki fogyasztását a vendéglőben vagy kávéházban, aki pénzt kölcsönzött 

pincértől, portástól vagy legényétől, vagy aki tartozott mosónőjének, a borbélynak, 

trafikosnak.
629

 De ide sorolhatóak voltak azok a restanciák, amelyek a léha, könnyelmű 

életmód következtében keletkeztek, például kiegyenlítetlen számlák, ékszer- és 
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virágkereskedőknél, bérkocsisoknál, szabóságokban. Nagyon súlyos megítélés alá esett az, 

ha valaki lakbérhátralékban volt, már csak azért is, mert a tiszt kapott lakbér-hozzájárulást. 

Ha azonban nem fizette ki a lakbért, így bérbe adójával szemben megtűrt helyzetbe került, 

ami nem fért össze a katonatiszti állástekintéllyel.
630

 

Nem nézték azt sem jó szemmel, ha egy tiszt részletre vásárolt.
631

 

„Való és igaz, hogy a katonatiszti életpálya a vagyonszerzésre alkalmatlan s azt sem 

tagadjuk, hogy anyagilag igen szerényen dotált pályák közé tartozott a régmultban is. Az u. 

n. cifra nyomoruság szálló igéje elsősorban a katonatiszteket tangálta s a dolgok 

természeténél fogva az még cifrább, mint egyéb polgári pályák hasonló nyomorúsága. A 

tiszt anyagi helyzete ma sem rózsás s a létföntartás küzdelméből ő ép ugy veszi ki a részét, 

mint bárki más, ki fix illetményre van utalva.”
632

 – írta Vogel Ákos. 

A családok vagyoni helyzetében komoly különbséget jelentett, hogy a havonta a családi 

pénztárba befolyó bevételt, hol kellett – illetve lehetett – elkölteni. Az 1936-os honvéd 

főparancsnoki összefoglaló kitért kisebb, vidéki, elsősorban határ menti egységek 

problémáira. A 2., 3., 4. és 7. vegyes dandár jelentése alapján megállapították, hogy 

„Egyes határ menti egységek, táborok még a szűkre szabott kultúrigényeket sem elégítik 

ki, családos tiszteknél ezen felül a gyermekek iskoláztatása miatt legtöbbször anyagi 

megterhelést is jelent.”
 633

 A 2. vegyesdandár parancsnoksága külön kiemelte Hajmáskért, 

ugyanis az ott élő tisztikarnak „nagy beosztással és takarékossággal” kellett élnie, mert a 

fűtőanyag és a villany az országos átlagárnál is drágább volt. Ráadásul a nyári időszakra 

épült tábori épületek több tüzelőanyagot igényeltek ahhoz, hogy a vékonyabb falú 

épületeket befűtsék. A községben nem lehetett megfelelő ruházati cikkeket venni, ezért 

külön költséget jelentett, hogy nagyobb városokba, vagy egyenesen a fővárosba kellett 

utazni a vásárláshoz. Mindemellett szintén jelentősen megdrágította a katonatiszti családok 

életét az, hogy Hajmáskéren csak egy megfelelő színvonalú fűszer- és élelmiszer-

kereskedés volt és az önkényesen szabta meg árait.
634

 Már az 1936-os összefoglaló 

jelentésben javaslatot tettek arra, hogy szabályozni kellene a kis állomásokon szolgálatot 

teljesítő tisztek három évenkénti felváltását, de ezt semmiképpen nem szabad büntetésként 

kiszabni.
635

 Néhány évvel később minisztériumi javaslat született a kis helyőrségekben 
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 Vogel I. 1920. 33. p. 
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 Mikics 1981. 100. p. 
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 Vogel I. 1920. 34. p. 
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 A honvédség főparancsnokának, Sónyi Hugó gyalogsági tábornoknak, a vegyesdandár parancsnokságok 

által felterjesztett jelentések alapján összeállított összefoglalása, 1936. Idézi: Szakály 1984. 50. p. 
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 A honvédség főparancsnokának összefoglalása, 1936. Idézi: Szakály 1984. 50 p. 
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 A honvédség főparancsnokának összefoglalása, 1936. Idézi: Szakály 1984. 50 p. 
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szolgáló tisztek anyagi támogatásával kapcsolatban.
636

 A tervezet felvetette, hogy sorolják 

az érintett tiszteket – az említett egységeknél való szolgálat idejére – magasabb honvédségi 

pótdíj-, illetve lakbérosztályba. Mivel a vidéki, különösen a kis helyőrségekben kevés volt 

az állásszerű lakás, s ha volt is, nagyon magas volt a lakbére, megfogalmazták, hogy 

szükség lenne a tiszti állásnak megfelelő, de egyszerű, helyi anyagokból, helyi erővel 

épített típus-lakóházak kialakítására. A költséges élelmiszer-beszerzés problémájára tiszti 

étkezdék létrehozásában látták a megoldást. 

A hirtelen felmerülő kiadások mérséklésére a Honvédelmi Minisztériumhoz lehetett 

fordulni segélyért. Azonban az 1930-as években történt illetménycsökkentések és a 

megélhetés nehezebbé válása miatt megszaporodott a pénzügyi segélyt kérők száma, 

miközben a Honvédelmi Minisztérium segélyezésre biztosított pénzösszege nem 

emelkedett. Így az 1930-as évek második felében szükségessé vált annak a szabályozásnak 

a kidolgozása, amelynek segítségével valóban csak a ténylegesen rászoruló, önhibájukon 

kívül nehéz helyzetbe került személyek részesültek segélyben.
637

 

A segélyezés tárgyát elsősorban az előre nem látható elemi vagy sorscsapások képezték, 

amelyekből olyan nagymértékű pénzkiadás keletkezett, amit a katonatiszt vagyonából vagy 

illetményéből fedezni nem tudott. Mivel a kérvényezőket legjobban parancsnokaik 

ismerték – ők tudták megítélni elsősorban indokaik valódiságát és rászorultságuk mértékét 

–, a benyújtott kérvényeket véleményezniük kellett. 

A véleményezés megkönnyítése érdekében a honvédelmi miniszter rendeletben
638

 

foglalta össze a segélyezés feltételeit. Igényelhető volt segély a családfő vagy családi 

pótlékban részesülő családtag nagyobb költséggel járó betegsége vagy elhalálozása esetén, 

de figyelembe kellett venni betegségnél vagy gyógykezelésnél, hogy a felmerülő 

költségeket nem lehet-e gyógykezelési költségkülönbözetként kezelni, amelyre más 

szabályozások vonatkoztak. Ugyanakkor a segélyezést nem lehetett arra igénybe venni 

civil, polgári orvosok látogatására ott, ahol honvéd orvosok és kórházak is voltak. A 

családi pótlékban nem részesülő családtagok és hozzátartozók közül csak a szülők 

betegsége vagy halála esetén lehetett pénzt igényelni, abban az esetben, ha azok 

vagyontalanok voltak, semmiféle jövedelemmel (kereset, nyugdíj) nem rendelkeztek és a 

költségek egyedül az segélyt igénylő tisztre hárultak.
639
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 59.561. HL HM 1939. Elnöki 8. osztály, Elvi ügyek, (3063–3064. csomó) 
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 27.923 – HL HM 1937. Elnöki 8. osztály, Elvi ügyek. (3606. doboz) 
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 6803 – HL HM 1938. Elnöki 8. osztály, Elvi ügyek. (2871. csomó) 
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 Megjegyzendő, hogy a Minisztérium szóvá tette, hogy felesleges fényűzést tapasztal temetéseknél. 

Megfogalmazta azt a véleményt, hogy költséges (I. és II. osztályú) temetést az rendezzen, aki maga is ki 
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Pénzsegélyt nem lehetett kérni betörés, lopás, tűz- vagy vízkár esetén, bár a tisztek 

esetében felhívták a figyelmet, hogy kis összegű biztosítás kötésével elkerülhetők lennének 

azok a helyzetek, hogy káresetkor segélyt kelljen kérni. 

Jogosan igényelhetett pénzbeli segélyt a tiszt, akit baleset ért, elsősorban szolgálatából 

adódóan, vagy ha olyan családi körülmények adódtak, amelyek előre nem látható 

kiadásokat eredményeztek. Ilyen lehetett egy állandó vagy hosszadalmas betegség, intézeti 

elhelyezést igénylő testi fogyatékos gyermek. 

A rossz anyagi körülmények között élőknél szóba jöhetett, hogy fogkezeltetésre is 

segélyt igényeljenek. Segélyezés útján lehetett pénzhez jutni abban az esetben is, ha 

szolgálati okból, a tiszt önhibáján kívül olyan költségek keletkeztek, amelyeket más 

rendelet vagy szabály alapján nem lehetett a kincstár terhére megtéríteni. 

Utolsó segélyezendő helyzet a gyermekszülés volt. Itt is, mint a temetési költségeknél, 

figyelmeztettek arra, hogy segéllyel nem támogatják azt a fényűzést, amit a babakelengyék 

és gyermekkocsi beszerzés terén tapasztaltak. Szülés esetén minden igénylő egyforma 

nagyságú segélyt kapott, nem lehetett különböző nagyságú pénzösszegeket igényelni. 

A Minisztériumtól csak abban az esetben lehetett pénzsegélyt igényelni, ha a felsorolt 

helyzetekben keletkező költségeket az igénylő nem tudta semmilyen módon kifizetni sem 

az illetményéből, sem a számára rendelkezésre álló kölcsönlehetőségekből, mint 

havidíjelőleg, tiszti takarék kölcsön. 

A segélyek megítélésénél előnyt élveztek a nagycsaládos tisztek. Nagycsaládosnak 

számított bármilyen rangfokozatban lévő hivatásos katona, akinek három vagy több 

gyermeke volt. 

Nem lehetett támogatásért folyamodni dietetikus étkeztetés, kiházasítás vagy 

gyermekek taníttatása költségeinek fedezésére. 

Az írásbeli kérelmeket a csapattest-parancsnokkal véleményeztetve kellett benyújtani a 

Honvédelmi Minisztérium 8. osztályához. Az igénylő formanyomtatványon fel kellett 

tüntetni a tiszt személyi adatait (név, rendfokozat, állományviszony, életkor, családi 

állapot), jövedelmének (családi pótlék, illetmény, pótdíjak) és vagyonának mértékét, 

kiemelten megjelölve, ha vagyontalan. Külön rovatban kellett feltüntetni, mi miatt kéri a 

segélyt és van-e más jellegű kölcsöne, amit hivatalból vonnak illetményéből. A támogatást 

kérőnek pontosan meg kellett adni és okmányokkal igazolnia, hogy mekkora az összeg, 

melynek fedezésére a segélyt kéri és hogy adóssága, kára mennyi idő alatt keletkezett. 

                                                                                                                                                    
tudja fizetni és ne akarja a költségeket a kincstárra hárítani. Pedig nyilvánvaló, hogy a katonatiszti 

családoknál a temetés minőségét is íratlan szabályok határozták meg. 
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Külön rubrika kérdezett rá, hogy betegség esetén miért polgári kórházban való 

gyógykezeltetést kérnek, ha van honvéd kórház is. A kérvényeket ellenjegyezte a tiszt 

szolgálati helyének gazdasági hivatala, összegezve az esetlegesen fennálló kölcsönök, 

levonások, letiltások mértékét. Végül a csapattest-parancsnok záradékolta a kérelmet, 

kitérve arra, hogy az igénylő milyen fokon érdemes a segélyezésre.  

 

6. Egyéb társadalmi elvárások a tiszttel és családjával szemben 

 

A tisztek és családtagjaik nyilvános szereplésének lehetőségét ugyanúgy beszabályozták, 

mint az életük majdnem minden területét. A tiszteket és családtagjaikat is tiltották a 

politizálástól, ugyanis „a fegyveres erő a Legfelsőbb Hadura és haza megingathatatlan 

támasza. Tartózkodni kell tehát a politikától, mindennemű politikai pártállástól, 

állásfoglalástól és ténykedéstől, mert ha ezek bármennyire önzetlen, hazafias 

meggyőződésből is fakadnak, ellentétbe hozhatják a tisztet kötelmei hű teljesítésével és 

megrendíthetik hivatásának teljesítésére irányuló törekvéseiben.”
640

 A feleségnek szintén 

tartózkodnia kellett az aktív politikától, alkalmazkodnia kellett a családfő hivatásával járó 

korlátozó szabályokhoz.
641

 Ugyanis a tiszt nemcsak saját, de közvetlen családtagjainak 

(feleség, kiskorú gyermek) tetteiért és szeplőtlen hírnevéért is felelős volt. Köteles volt 

„tehát reájuk oly irányban befolyást gyakorolni, hogy ők a családfő tiszti állásához 

méltatlan magatartást ne tanúsítsanak, vagy foglalkozást ne űzzenek.”
642

 Politikai 

tüntetéseken nem tényleges tisztek egyenruhában, tényleges katonák még polgári ruhában 

sem vehettek részt. 

Katonatisztek polgári egyesületekbe csak a honvédelmi miniszter engedélyével 

léphettek be, ott vezető szerepet vagy tisztséget csak a miniszter beleegyezésével 

vállalhattak. Egyházi képviselő testületeknek (egyháztanács, presbitérium, iskolaszék, 

közgyűlés, diakonissza egyesületek stb.) tényleges tisztek tagjai nem lehettek.
643

 

Ugyanúgy, ahogy nem vehettek részt titkos társaságokban, ahol a kötelező eskü letétele 

ellentétben állt a katonai esküvel. 

                                                 
640

 A–37. jelzetű szabályzat, 11. p. 
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 11.857/eln. hfp. szsgd.–1937. 
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 A–37. jelzetű szabályzat, 13. p. 
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135 

 

Az általános műveletséggel kapcsolatban elvárás volt, hogy a tiszt mindig naprakész 

legyen a közéleti eseményekről, a tudomány fejlődéséről, hogy „a művelt embert jellemző 

általános tájékozottságra szert tegyen.”
644

 

A szabályzat kimondta, hogy a tiszti állással a felekezetnélküliség nem 

összeegyeztethető. Hiszen „a vallási kötelmek teljesítése nemcsak a tiszt erkölcsi alapját 

erősíti, de követendő például is szolgál az alárendelteknél, kiknek körében bizalmat 

gerjeszt. Nemcsak saját felekezete, de más vallásfelekezetek és ezek szertartásai s szokásai 

iránt is tiszteletet kell tanúsítnia.”
645

 

A katonatiszt nyilvános szereplést akár egyenruhában, akár polgári ruhában, bármilyen 

eseményen (hangverseny, előadás, ünnepségek) csak a honvédelmi miniszter engedélyével 

vállalhatott. A szolgálati úton felterjesztett kérvényben fel kellett tüntetni, milyen 

alkalomból, milyen társadalmi intézmény vagy hatóság által, milyen célra rendezendő 

előadáson vagy hangversenyen szeretne részt venni és abban milyen szerepet vállalna.”
646

 

A sajtóban való megjelenéssel igen óvatosan kellett bánni, ugyanis „tilos [volt] a tiszti 

jelleg feltüntetésével vagy akárcsak általánosságban is arra való hivatkozással a sajtóban, 

vagy más módon oly hirdetéseket közzétenni, melyek a tiszti állás tekintélyének csorbítását 

eredményezhetik. Igy különösen tilos házasságkötés végett, vagy ismeretlen nőkkel való 

érintkezés felvétele céljából hirdetéseket közzétenni. […] A tisztnek legyen gondja arra is, 

hogy a sajtóban nevével vagy családtagjaival kapcsolatban ne jelenjenek meg oly hirek, 

közlemények, melyek ha nem is sértik a tiszti állás becsületét, de a tiszt és társadalmi 

állása tekintélyének fokozására sem alkalmasak. Ne szolgáltasson magánkörülményeiről 

hireket, adatokat oly sajtótermékek részére, amelyeknek színvonala nem ér fel a tiszt 

előkelő társadalmi állásához.”
647

 Ezenkívül „oly cikkeknek, közleményeknek és műveknek 

sajtó útján való közzététele, amelyek katonai, politikai, vallási vagy társadalmi kérdéseket 

nem tárgyalnak, engedélyt kérni nem kell.”
648

 

 

7. Összegzés 

 

A katonatisztek tehát a köztisztviselőkkel, az alkalmazásban álló értelmiségiekkel együtt a 

középrétegek jellegzetes részét, a középosztályt alkották, összekapcsolta őket az azonos 
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értékrend és életideál.
649

 Azt azonban, hogy egy tiszt a középosztály alsó, felső vagy 

középső részéhez tartozott-e, már nagyban meghatározta a rendfokozata, hiszen nem 

igazán lehetett – ebből a szempontból – egy csoportba sorolni egy századost – mondjuk – 

egy altábornaggyal. Bár – mint erről már több helyen említés történt – a századosi fizetést 

értékelték úgy, mint a középosztályi életszínvonalhoz elegendő bevételt. 

A társadalom – társasági szempontból – alapjaiban azt várta el a tisztektől és 

családtagjaiktól, amit a középosztály tagjaitól, de a hadseregvezetés is kikötött számos 

apróságnak tűnő dolgot, ami jelentős erkölcsi, de gyakran anyagi terhet is rótt a tiszti 

családokra. A vizsgált időszak középosztályának egészére jellemző volt a lecsúszástól való 

félelem, ami ellen úgy próbáltak védekezni, hogy minden erővel ragaszkodtak a látszat 

megőrzéséhez. Egyértelmű volt azonban, hogy a tiszti fizetések nem tettek lehetővé 

fényűző életvitelt és ez párhuzamba állítható a hadsereg vezetése által meghirdetett 

puritánság és szerénység eszméjével. 

A presztízs kívánalmakhoz képest a tiszti réteget nem dotálták eléggé. Mégis mi 

motiválta a katonatiszteket? A nyugati társadalmakban a tiszti hivatást nem fizették túl jó, 

így nem beszélhetünk gazdasági ösztönzőkről. A tiszteket ösztönözhette a hivatásuk iránti 

szeretet, illetve a társadalmi kötelesség- és felelősségtudat, hogy szaktudásukat a 

társadalom javára fordítsák.
650

 Az alacsony fizetésért, a sokszor fárasztó és egyhangú 

szolgálatért, valamint a gyökértelen életmódért egyetlen kárpótlás volt: a kiváltságos tiszti 

státusz. A tiszteket megillette a jus singulare, ami szemben állta a kor felfogásában 

mindenkire érvényes jus communale-val. Ez a különjog kiváltságokat adott a tisztek, sőt 

társadalmi példaképpé állította őket.
651
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VII. A gyermekek helyzete és élete a tiszti családban 

 

A katonacsaládokban nevelkedett gyermekek életről – főleg a kisgyermekkorról – nem sok 

forrással rendelkezünk. A visszaemlékezésekben a gyermekkori emlékek csak néhány 

oldalt ölelnek fel, általában a szerzők nem erre fektették a hangsúlyt. 

A tiszteknek viszonylag kevés gyermekük született, ennek egyik oka feltételezhetően a 

késői nősülés volt. A 19. század második felében a nős törzs- és főtisztek több mint 

egyharmada gyermektelen volt. A gyermekek száma családonként nem érte el a kettőt.
652

 

Későbbi időpontot tekintve a második világháborús magyar katonai elit tagjainak közel 

egynegyedének volt gyermektelen a házassága, egyharmaduk nevelt egy gyermeket és a 

vizsgált csoport felének családjában élt két vagy több gyerek.
653

 Mindemellett gyakran 

megesett, hogy tiszti családok felvállalták a rokongyermekek nevelését is.
654

 

 

1. A kisgyermekkor 

 

A kisgyermekkor megismeréséhez nagyon jó forrás az ún. babanapló vagy babakönyv. 

Azonban kevés ilyen dokumentum maradt fenn, a kutatásaim során két könyvecskével 

találkoztam. Az egyik a Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyűjteményében, 

található.
655

 Az illusztrált könyvet Wiesbandenben adták ki azzal a céllal, hogy a szülők 

naplóbejegyzésekkel és fényképberagasztásokkal megörökítsék a kisgyermek első életévét. 

Jelen napló főszereplője lovag Hübner Vilmos, becenéven Willy volt. (26. kép) A német 

nyelvű jegyzeteket két kéz készítette, úgy tűnik, az első bejegyzéseket cirkalmas 

gótbetűkkel 1914 februárjáig az apa írta, majd az édesanya. Ritter Wilhelm Franz Johann 

Hübner 1913. november 27-én született Polában egy olyan családban, melynek tagjai az 

egész Osztrák–Magyar Monarchia területét behálózták.
656

 A gyermek normál testsúllyal és 

-hosszal született, a bejegyzések tanúsága szerint rendesen fejlődött. 1914. január 8-án 
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tisztviselő, született 1845. március 12-én Budapesten, meghalt Szegeden 1895. január 10-én. Hübner 

babanapló, 5. p. 
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keresztelte meg otthonában a római katolikus vallás rítusa szerint Sági József cs. és kir. 

tengerészplébános. Keresztszülei nagybátyja és nagynénje, Waigant János és Hübner 

Borbála voltak.
657

 Élénk, erős gyerek volt, aki hamar felismerte szüleit és mosolygott. 

Nagyon hamar felült, mászni, állni és járni is korán kezdett. Valószínűleg 

csecsemőkorában volt egy dajkája, bár ezt világos naplóbejegyzés nem erősíti meg, de 

gyakran írnak Kagáról, aki például sétálni vitte.
658

 A gyermekkel az első említésre érdemes 

dolgok 1914 januárjában történtek, majd 1914 tavaszán. (Az első kirándulás, az első saját 

ruhácska és cipőcske húsvétkor.) A kor jellemző nevelési eszközei közül kettőt említett a 

napló, az egyik a pólya volt, amiből édesanyja már igen hamar kivette Willyt, a másik 

pedig a póráz vagy jártatószalag. Az anya a szalag helyett mai szóval élve egy 

„bébikompot” vett neki 1914 augusztusában, amit a gyermek azonnal kipróbált és 

körbejárta vele – az akkor már péceli – otthonukat.
659

 Ugyanis a Hübner-család életére – 

mint mindenki máséra – rányomta a bélyegét az 1914-ben kitört háború. Ezért az 

asszonynak nyolc hónapos gyerekével – férjét hátrahagyva – Budapestre kellett utazni, 

majd onnan rokonokhoz, Pécelre.
660

 Az első születésnapot rokonoknál, Görzben töltötték, 

ahová a hiányzó családtagok – köztük az apa is – gratuláló táviratot küldtek és az 

édesanyától egy kismacskát kapott ajándékba.
661

 A karácsonyokat a háború alatt – az apa 

nélkül – az apai nagymamánál, Prágában töltötték. A lejegyzett hat karácsony kiemelkedő 

ajándékai természetesen azok voltak, amiket a kisfiú az édesapjától kapott: egy új játék 

mackó és egy háborús képeskönyv: Mein Vaterland című, amit 1916 karácsonyán küldött 

Willynek az apja. Ez a könyv lett a kedvence, már csak azért is, mert egy Willy nevű 

kisfiúról szólt, aki kutyájával bejárta a háborús frontokat.
662

 Szerette a meséket és már 

nagyon hamar vissza tudta őket mondani, énekelni a nagymamájától tanult. Imájába 

mindig belefoglalta szeretetteit és kitért a háborúra. Legjobb barátja és játszótársa, görzi 

unokatestvére, Richard volt. 5–6 évesen a természetről szóló könyvek érdekelték és már le 

tudta írni a nevét.
663

 

A bejegyzések mindegyike jó tulajdonságokat rögzített a gyermekről, egyetlen 

elmarasztaló részletet lehet találni a fiúról. Kishúga születésekor, 2 és fél évesen nagyon 
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féltékeny volt kistestvérére és minden áron azt akarta, hogy anyja vigye vissza a kislányt a 

kórházba és csak ő jöjjön haza. Persze később megbékélt a helyzettel.
664

 

A könyvbe vezetett jegyzetek 1917 karácsonyáig tartanak, ugyan van benne külön rész 

az iskoláskorról, de oda már nem írtak. Fényképet is csak a címlapba helyeztek, az egyik 

oldalra beragasztották az első levágott hajfürtöt. 

Összességében a szülői szeretet és odafigyelés olvasható ki a sorokból, de a bejegyzések 

nagy része kitér a háborúra, azt hangsúlyozva, hogy a családfő távol van. A háború után a 

Hübner család nem térhetett vissza Polába, Pécelen találtak otthonra. A háború évei alatt az 

anya sokat utazott és költözött fiával, legtöbbször olyan városokba, ahol rokonok éltek. 

Általában kisebb, bútorozott lakásokat béreltek, néha együtt éltek a rokonsággal.
665

 A 

kisfiút testi és szellemi képességei már kisgyermekkorában arra determinálta, hogy a 

katonacsaládban a katonai pályát válassza. Erről ugyan a naplóban nem esik szó, de a 

játékok, könyvek és még a megtanított dalok is a katonákról, a hadseregről szóltak. 

Hübner Vilmos a kitűnően elvégzett elemi négy osztály után
666

 1923 őszétől a Rákóczi 

Ferenc Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézetben folytatta tanulmányait, ahol az 

1926/27-es tanév félév végéig díjmentes, államköltséges helyen kitűnő tanuló volt. Nem 

tudjuk, mi történt vele, valószínűleg megbetegedett, mert az 1927-es évet elégséges 

eredményű pótvizsgával zárta. Az 1927/28-as tanévtől a Budapesti Bocskai János Magyar 

Királyi Reáliskolai Nevelőintézetben járt, ahol 1931-ben jelesre érettségizett,
667

 majd 

elvégezte a Ludovika Akadémiát és a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen okleveles vegyészmérnöki diplomát szerzett.
668

 

A másik babanapló Gereben Ferenc szociológus könyvecskéje.
669

 A naplóban édesanyja 

által Ferikének nevezett gyermek 1942. május 19-én született Szolnokon Gereben Ferenc 

tüzérszázados és Bacsóvölgyi Éva első gyermekeként. A színes kötésű könyvecskét 

Budapesten a Kanitz C. és Fiai kiadásában jelent meg magyar nyelven. Kevesebb fejezetet 

tartalmaz, mint német nyelvű elődje. A majdnem 100 oldalas kiadványba a szülők a 

gyermekük születéséről, súlyáról, méretéről, oltásairól, fogzásáról, első lépéseiről, 

játékairól, első szavairól, születésnapjairól, iskoláiról és barátairól készíthettek 

feljegyzéseket. A könyv azzal a kártyával kezdődik, amellyel a házaspár tudatta a 
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rokonokkal és ismerősökkel Ferenc világra jövetelét. (27. kép) A naplóban néhány sor utal 

az édesapa hivatására, a gyermek első születésnapján, 1943-ban a százados gyakorlaton 

volt,
670

 második születésnapján, 1944-ben a fronton,
671

 1946. február 9-én jött meg az 

angol fogságból.
672

 A büszke szülők sok fényképet készítettek elsőszülött 

fiúgyermekükről. (28–33. kép) 

 

2. A gyermek helyzete a katonacsaládban 

 

2. 1. A Futaky család 

 

A katonai hivatás vonzása sok esetben már kézzel foghatóan megérintette a tiszti családba 

született fiúgyermeket. Az 1898-as születésű idősebb Futaky János, későbbi honvéd 

ezredes gyermekkorában az volt az igazi boldog karácsony, ha csákót, fapuskát és 

bádogkardot kapott. Egészen fiatal korában történt meg a katonával – mint valami mással, 

különbbel – való első találkozása, amikor még csak a küllemi különbséget látva és érezve – 

saját bevallása szerint – „azonnal a sokkal szebb [katona] mellé állottam”. Legszebb 

emlékei gyerekkorából édesapjához kapcsolódva maradtak meg: „Ő is katona volt […] 

Nem viselt magas sarzsit, ha a rangot vesszük, de ha gallérja után csak őrmesteri cím illette 

is, példája ma is ragyogó szépségű életét jelenti számomra. Nem maradhat szó nélkül az 

sem, hogy öntudatlan első éveim, eszméletem első rezdülései mind katonakörnyezetben 

teltek el, amikor egy honvéd kaszárnyának egy kis szobácskája volt a mi otthonunk, ahol 

születtem…” 
673

 

A legnagyobb ajándék számára egy valóságos katonai felszerelés volt, amit egy nem 

szívesen elvállalt óvodai szereplés után kapott. Elmondása szerint ez mindent megért. 

Kisgyerekként nagy örömmel volt mindig katonák között, hallgatta, figyelte őket és még 

nem volt iskolás, mikor kifogástalanul tudta az első kiképzés gyakorlatait és olyan szépen 

lendült a lába, hogy gyakran jutalmazták a tisztek egy-egy ezüstpénzzel.
674

 Színházi 

emlékei közül természetesen legélénkebben arra a darabra emlékezett, amiben nagy 

szerepet kapott a katonai eszmény, ez pedig a János vitéz volt.
675
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Mind emellett felmerült az akkor gyakori kérdés: a fiúgyermek pap lesz vagy katona? 

Végső döntése érdekes módon templomban született meg, ahol meglátott egy hadnagyot. 

„Egyszerre olyan sóvárgás fogott el, s olyan erővel tört rám a katonává lenni akarás érzése, 

hogy elsepert minden mást… Most már tudtam, hogy meghívtak, kijelöltek és csakis 

katona akarok lenni.”
676

 – írta visszaemlékezésében. 

1913 őszén kezdte meg tanulmányait a Nagyváradi Hadapródiskolában, nagy 

lelkesedéssel. De nem volt ezzel mindenki így. „Éjjelente többször hallottam 

ágyszomszédaim felől motozást, szipogást, s mindjárt tudtam, hogy nem csak nekem fáj a 

szívem az édes otthon után…”
677

 A kimenő számára az önállóságot jelentette, sétált a 

városban és a cukrászdába, ahová betért, saját pénzéből fizetett és borravalót hagyott, ami 

boldoggá és büszkévé tette.
678

 Bármilyen szépnek is tűnt a kadétélet, az egész iskola 

nagyon várta az első szabadságot, a karácsonyi szünetet. A második évet azonban 1914 

őszén a háborús események miatt Futaky már a pécsi hadapródiskolában kezdte, és ott is 

fejezte be középfokú tanulmányait, majd felvételt nyert a Ludovika Akadémiára. Mégis a 

nagyváradi év hagyott benne mély nyomokat, örömmel tért vissza oda a 25. honvéd 

gyalogezred parancsnokaként 1944 elején.
679

 

Futaky Jánost 1929-30 fordulóján helyezték a Ludovika Akadémiára, családjával ekkor 

költözött Pestre. Első szerény, kétszobás, mellékhelyiséges lakásuk az Üllői út egyik 

mellékutcájában volt, egy új, kisebb bérház második emeletén. Innen költöztek 1934 elején 

az Üllői út 115/B. számú ház második emeletén lévő saroklakásba, ahol három nagy szoba 

volt, tágas mellékhelyiségekkel, hallszerűen kiöblösödő előszobával és teljes komforttal. A 

lakás sarokszobája volt a hall és egyben a családfő dolgozószobája.
680

 Gyermekeinek, 

Jánosnak és Hajnának élettere a Ludovika-kert volt. A család társas élte is itt zajlott és az 

Üllői úti lakásban. A Futaky-házaspár élénk társadalmi életet élt, barátaik és ismerőseik a 

katonacsaládok köreiből kerültek ki.
681

 Ifjabb János – vagy ahogy húga nevezte Csika – 

1933-tól cőger volt a soproni főreáliskolában. Hajna véleménye szerint otthoni neveléséből 

a „kellemesség megőrzésének szándéka” maradt meg.
682

 A leánygyermeket elsősorban az 

anya nevelte – lánya véleménye szerint – eléggé elavult, biedermeier szemlélettel. Szívós 

szigorúsággal próbálta elnyomni lánya bármilyen irányú kilengését a saját engedelmes, 
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tekintélytisztelő életelveitől. Mivel szinte egész életében gyászt viselt valamelyik éppen 

elhalt rokona miatt, a gyermekek „szórakoztatása”, színházba, moziba vitele az édesapára 

maradt. A család belső ügyeit az anya intézete, az apa ezekbe nem szólt bele, de ha valami 

külső intézkedést kívánt, azt mindig az apa tette meg.
683

 

Miért küldték a fiúgyermeket már tíz évesen intézetbe? – tette fel a kérdést Hajna a 

visszaemlékezésében. Rögtön meg is adta a választ: a szülők nem tartották hátrányosnak 

ezt egy 10-14 éves gyerek számára, ők is intézetben nevelkedtek és ez volt a divat is. 

Természetesen arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a katonaiskolában ingyen nevelték, 

ruházták a növendékeket, ami nem volt az akkori anyagi viszonyokat tekintve mellékes. 

Ráadásul egyértelmű volt, hogy az apa számára egyetlen elképzelhető foglalkozás létezett 

fia számára, a tiszti hivatás, és a katonaiskola ennek előkészítője volt.
684

 

1940-ben a Futaky-család a családfő áthelyezése miatt Keszthelyre költözött, s mivel itt 

leánygimnázium nem volt, a premontrei gimnáziumba pedig csak fiúk járhattak, 

egyértelmű volt, hogy Hajnát a soproni Tiszti Leánynevelő Intézetbe küldik. Hajna az 

1940/41-es és az 1941/42-es tanévet járta a „Zrínyi Ilonában”. Erről a két évről így írt: 

„amit zilált és rövid középiskolai pályafutásom idején megtanultam, azt ott tanultam meg, 

és emberismeret terén is ott szereztem nélkülözhetetlen, megbízható tapasztalatokat”.
685

 

 

2. 2. A Görgey testvérek 

 

Apai akarat miatt lett katonatiszt a szintén tiszti családból származó Görgey Guidó, bár az 

ő vágya nem ez volt igazán. Apja, Görgey Erik honvéd százados IV. Károly második 

visszatérése után vált meg a hadseregtől és fogadta el a szentgotthárdi Kasza- és Gépgyár 

kereskedelmi igazgatói posztját.
686

 Guidó 1920-ban született, nevét dédapjától, Görgey 

Artúr bátyjától kapta. Szülei 1917-ben kötöttek házasságot Fiuméban, első gyermekük, 

István 1919-ben született. 1927-ben született kislányuk, aki azonban hamar meghalt. A 

házaspárnak született még egy fia, György. 

A Görgey gyerekeknek volt nevelőnőjük, akit az iskolaév előtt egy magyar tanárnő 

váltott fel. Otthon németül beszéltek, nyaranta olaszul. Ugyanis minden nyarat az Abbázia 
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melletti Drágá
687

 nevű faluban lévő Görgey-villában töltötték. Az anya úgy tervezte, hogy 

fiai magántanulók lesznek, de az apa ragaszkodott ahhoz, hogy a helyi elemi iskolába 

járjanak.
688

 Az elemi iskola után a két fiú Pécsre került, a Pius Gimnázium és 

Internátusba.
689

 

Az apának az volt a kívánsága, hogy három fia közül az egyik katona legyen. Az első 

szülött fiú, István azonban diplomata akart lenni. A legkisebb fiú, György szemüveges volt 

és az apa úgy gondolta, hogy ezért nem alkalmas katonának, s Guidó maradt, 

tulajdonképpen a választás lehetősége nélkül.
690

 Így került a pécsi Zrínyi Miklós Honvéd 

Főreáliskolába. Csodálkozott azon, hogy a katonai hierarchia már a növendékek között 

megvan és nehezen viselte a „Zrínyiben” uralkodó trágár hangnemet.
691

 Nem maradtak a 

katonaiskoláról olyan mély, örömteli élményei, mint idősebb Futaky Jánosnak. 

Kimenő alkalmából az öcs kérte ki bátyját a Pius Internátusból, mivel az egyházi 

iskolából egy tanuló sem mehetett ki egyedül a városban. Először ez sértette a bátyját, de 

sok hétvégét töltöttek így együtt, jártak vendéglőbe, cukrászdába, moziba, színházba és 

néha kirándulni a Mecsekbe.
692

 

Az iskolai életből a legemlékezetesebb esemény többek között a nagyon kínosnak ítélt 

táncórák voltak. A tánctanárnő ugyanis két sorba állított a növendékeket és az első sorral 

levetette a sapkát, ők lettek a lányok. A többieknek fel kellett kérni őket és az 

összekapaszkodott diákok zongoraszóra kezdtek el csoszogni.
693

 

 

2. 3. Kádár Gyula gyermekkora 

 

A katonacsaládba született fiúgyermek néha abban az esetben is a tiszti hivatást 

választotta, ha környezete – köztük apja – nem támogatta. Kádár Gyula 15 évesen, 1913-

ban választotta hivatásul a katonai pályát. Így írt erről: „A pályára nem szülői kényszer, 

nem ingyen taníttatási lehetőség, nem hamari kenyér miatt, hanem szülői lebeszélés, volt 

középiskolai tanáraim és egész rokonságom tanácsai ellenére, a magam akaratából léptem. 

Akartam katonatiszt lenni…”
694

 A soproni honvéd főreáliskola növendéke lett és apja – aki 
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akkor már nyugállományú honvéd ezredes volt – kikötötte, hogy semmiben nem fogja 

segíteni, csak a maga erejéből boldogulhat. A fiút nem lepték meg apja mondatai, hiszen az 

apa „szeretetét és igen melegen érző szívét mindig eltitkolta. Kemény nevelési elvei voltak. 

Semmi szentimentalizmus, semmi majomszeretet, nagy önállóságra szoktatás.”
695

 Kádár 

Gyula úgy érezte, hogy korukhoz képest igen kemény volt a katonaiskola. Véleménye 

szerint „igen szigorú fegyelem, rendszeres sikanéria, indokolatlan durvaság, gorombaság, 

kevés vagy semmi érintkezés a külvilággal” jellemezte. A kamaszkor minden örömét 

megvonták a növendékektől, nem volt sütemény, csokoládé, nyalánkság, csak korán kelés, 

köményes leves, csuklógyakorlatok. A katonaiskolai életet az egymásrautaltságból és 

bajtársiasságból adódó jókedély, pajkosság és a számos vidám csínytevés tette 

elviselhetővé.
696

 

 

A katonacsaládokban nevelkedő kisgyermekek életére leginkább az az ellentmondás 

volt a jellemző, hogy az apa szolgálati elfoglaltsága miatt ritkán volt jelen a nevelés 

területén. Mégis a fiúk esetén kézenfekvő volt, hogy hivatásul a katonai pályát fogják 

választani. Az ünnepekre kapott ajándékok, a katonai játékok (puska, kard, felszerelés), a 

háborús témájú könyvek, történetek, dalok mind ebbe az irányba terelték őket. A gyerekek 

egy része nemcsak készen kapta a katonai játékokat, saját magának faragott fapisztolyt, íjat 

és nyilat, hajtogatott papírból csákót.
697

 Az őket körülvevő emberek is a hadsereghez 

kapcsolódtak. Az együtt, egy területen, egy házban élő katonatisztek gyerekei együtt 

játszottak,
698

 az azonos foglalkozású emberek jelentették egymás társaságát. A gyermekek 

élete természetesen jelentősen megváltozott, amikor az internátus jellegű katonaiskolákba 

kerültek. 

 

3. Gyermekélet a katonaiskolákban 

 

Ha a katonacsaládok gyermekeinek hétköznapi életét, életmódját szeretnénk megismerni 

10 és 18 éves kor között, akkor az ún. katonaiskolák történetét és hétköznapjait kell 

megvizsgálnunk. Az alábbi fejezetrészben szeretném áttekinteni a katonai, középfokú 

tanintézetek működését, a hangsúlyt – külön fejezetben – az egyetlen tiszti leánynevelő 
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intézetre helyezve, mivel a fiúiskolákról számos – általában az ott tanult diákok által írt – 

tanulmány és visszaemlékezés jelent meg. 

 

3. 1. Intézményi keretek, törvényi rendelkezések 

 

Magyarországon az önálló katonai tanintézeti képzés a kiegyezés után indult meg.
699

 Az 

1867. évi XII. – kiegyezési – törvény megteremtette nemcsak az önálló képzés elvi 

lehetőségét, hanem tényleges gyakorlatát is, természetesen az általános nevelési-oktatási 

rendszerekkel összhangban.
700

 A kiegyezés után az Andrássy-kormány kultuszminisztere, 

Eötvös József folytatta az 1848-ban megkezdett folyamatot, melynek célja a közoktatás 

polgárosítása volt. Ennek érdekében megszületett az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a 

közoktatásról,
701

 majd később – már Trefort Ágoston minisztersége alatt – elfogadták az 

1883. évi XXX. törvénycikket, a középiskolai törvényt. Ezek a rendelkezések nyitották 

meg az oktatási reformok útját. A hadügy azonban a reformokra kisebb késéssel reagált, a 

legnagyobb katonai nevelésügyi reform csak 1874-ben lépett életbe. Ekkor alakultak ki 

azok az iskolatípusok, amelyek – kisebb módosulásokkal – lényégében 1945-ig 

fennálltak.
702

 A katonai tanügyi reform kidolgozója Adolf Wurmb ezredes (később 

altábornagy) volt, aki – abban az időben – a császári és királyi Hadügyminisztérium 

tanügyi (6.) osztályát vezetette.
703

 A Wurmb-reformnak köszönhetően a katonai 

intézményrendszer háromszintű lett. Az első, alapszinten a négy évfolyamos alreáliskola 

helyezkedett el, innen lehetett továbblépni a második, középszintre, a három évfolyamos 

főreáliskolába vagy a négy évfolyamos hadapródiskolába, onnan pedig a harmadik, 

felsőfokúra, a három évfolyamos katonai akadémiák szintjére.
704

 A főreál- és a 

hadapródiskolába civil iskolából (gimnázium vagy alreáliskola) is be lehetett jutni, mivel a 

reál- és hadapródiskolák tantervei nagyjából a polgári reáliskolákéival egyeztek meg. A 

katonai pálya jellemzőit tekintve kézen fekvő volt, hogy a reform a reáliskolák típusát 
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pártfogolta, hiszen ezek tanterve jobban illeszkedett a pálya követelményeihez, mint a 

humán tárgyakat és a latin és görög nyelvet nagy óraszámban tanító nyolcosztályos 

gimnázium. Ezenkívül a reform kidolgozója úgy ítélte meg, hogy a reáliskola elegendő 

ismeretet nyújt a tanulóknak és eléggé rugalmas szerkezetű ahhoz, hogy a többféle 

iskolatípus összekapcsolódjon.
705

 

Általában az alreáliskolákból csak a kiváló tanulók kerülhettek át a főreálba, a többség 

hadapródiskolákba jutott, amelynek elvégzése után hadapród-tiszthelyettesi rendfokozattal 

csapatoknál szolgáltak tovább. A főreáliskolát végzettek mehettek tovább a katonai 

akadémiára és onnan avatatták őket hadnaggyá. 

A császári és királyi katonai tanintézetek rendszerében Magyarország területén nyolc 

iskola működött: katonai alreáliskola (Militär Unterrealschule) Kőszegen és 

Marosvásárhelyen, katonai főreáliskola (Militär Oberrealschule) Kismartonban és 

Pozsonyban, illetve gyalogsági hadapródiskola (Infanterie Kadettenschule) Budapesten, 

Kassán, Nagyszebenben és Temesvárott. Ezek az iskolák azonban elsősorban a közös 

hadsereg részére biztosították a tiszti utánpótlást. A magyar honvédség részére 1869-1870 

telén a hat, majd hét honvéd kerületben féléves tisztképző iskolát szerveztek. Ez azonban 

nem oldotta meg a honvédség tisztikarának kiegészítését. Az 1872. évi XVI. törvénycikk 

rendelkezett az önálló honvédelmi képzésről és megalkotásával kezdetét vette a Ludovika 

Akadémia működése.
706

 Az 1897. évi XXIII. törvény átalakította az egész tisztképzés 

rendszerét. A főiskolai rendszerűvé formált Ludovika Akadémia mellé rendeltek egy 

főreáliskolát és két hadapródiskolát. A tiszti középfokú, előképző intézetek elhelyezéséért 

az ország több városa is versengett, de a választás végül a főreáliskola számára Sopronra, a 

két hadapródiskola számára Pécsre és Nagyváradra esett.
707

 Ez az intézményrendszer 

1918-ig működött. 

A trianoni békeszerződés értelmében Magyarországon a Ludovika Akadémián kívül az 

összes katonai iskolát meg kellett szüntetni. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika 

Akadémia 1922-től négy éves főiskolává alakult, megszűntek az alantos tiszteket képző 

hadapródiskolák, katonatiszteket csak főiskolai szinten képezhettek.
708

 A közös katonai, 

valamint a honvéd hadapród- és reáliskolák maradványaiból az 1921. évi XLIV. 

törvénycikkel két alsó (Kőszeg, Sopron) és két felső (Budapest, Pécs) évfolyamos, négy 

éves reáliskolai fiúinternátust hoztak létre. Az iskolák magyar királyi reáliskolai 
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nevelőintézet elnevezéssel kezdték meg működésüket. 1922-ben az iskolák felvették egy-

egy történelemi személyiség nevét.
709

 1931-ben a budapesti intézet megszűnt, a többi 

három nyolc osztályos reáliskolává alakult.
710

 Az iskolák 1937-ig rejtve működtek, az 

1922. évi IV. törvény a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium joghatósága alá rendelte 

őket, de valójában kettős irányítás alatt álltak. 1937-ben az iskolák elnevezése kiegészült a 

honvéd jelzővel, vége lett a rejtés időszakának. Egy év múlva a kőszegi iskola 

visszaalakult négy osztályos alreáliskolává, majd 1941-ben a soproni, 1942-ben pedig a 

pécsi reáliskola alakult át öt évfolyamos hadapródiskolává.
711

 

A rejtés időszakában – a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete mellett – a 

Honvédelmi Minisztérium a gyakorlati tantárgyak vonatkozásban teljes beleszólást kapott. 

A kettős irányítású katonai iskolákban a polgári oktatási előírások szerinti tanrendet kellett 

bevezetni. Ez elősegítette a növendékek általános műveltségének megszerzését.
712

 

Ugyanakkor a katonai tanintézetek elsődleges feladata a katonai pályának megfelelő testi 

és jellembeli tulajdonságok kialakítása és a személyiség képzése, „a növendékeknek a 

gyakorlati életre, a háborúra való felkészítése”
713

 volt. Az iskolák oktatási minőségének 

emelkedéséhez hozzájárult, hogy az elcsatolt területekről beáramlókból adódó tanár-

túlkínálatot felszívták az intézmények, így a katonai tanintézetek tanári gárdája szakmailag 

és pedagógiailag képzettekkel egészült ki, a csapattiszt-tanárokat pedig szakirányú 

egyetemekre vezényelték. A közoktatási minisztérium hatása volt az, hogy a honvéd 

középiskolákban bevezették az önképzőköröket, és hogy megjelentek a reáliskolai 

nevelőintézetek évkönyvei, az Értesítők.
714

 Ugyanakkor a VKM az általában tanórán kívül 

folyó katonai nevelésbe nem avatkozott be. A katonaiskolák ugyanis a rejtés időszakában 

is megőrizték katonai szervezetüket. A délelőtti tanórai osztályok délután szakaszokká és 

századdá alakultak át. Három, majd két század alkotott egy zászlóaljat. A délutáni 

gyakorlatot az osztályfőnök-csapattiszt vezette.
715

 A katonai nevelőintézetek szemlélet- és 

tudatformáló hatása olyan gondolati és érzelmi töltéssel látta el a nyolc (de legalább négy) 

évet az intézetben nevelkedett tíz-tizennégy éves gyermekeket, amelyek egész életükben 

irányadók maradtak. Az együttélés és elzártság erős közösségi érzést és bajtársiasságot 
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fejlesztett ki a tanulókban, a rend és fegyelem megtanította őket arra, hogy tisztelniük kell 

a szabályokat, melyek szerint élnek és az egyéni érdekeket a közösség érdekeinek alá kell 

rendelniük. Előrelépésre és megkülönböztetésre csak a teljesítmény nyújtott lehetőséget, a 

származás nem számított, a szociális különbségek nem látszottak.
716

 

1941-ben a középszintű katonai képzésben újjáélesztették az Osztrák–Magyar 

Monarchia időszakából ismert hadapródiskolák rendszerét. A csapattisztképzést 

fegyvernemenként szervezték meg. A már említett két gyalogsági hadapródiskola mellett 

(Pécs, Sopron) újabb négy kezdte meg működését: Budapesten a Magyar Királyi Görgey 

Artúr Honvéd Műszaki Hadapródiskola és a Magyar Királyi Honvéd Repülő 

Hadapródiskola,
717

 Marosvásárhelyen a Magyar Királyi Csaba királyfi Honvéd 

Gyorsfegyvernemi Hadapródiskola és Nagyváradon a Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd 

Tüzér Hadapródiskola.
718

 

A tisztképzést és a tiszti előképzést elősegítő iskolák mellett létezett két olyan 

intézmény, amelyek fenntartása szociális célokat szolgált. Az egyik a már a dualizmus 

korában is működő soproni Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvéd Tiszti Leánynevelő 

Intézet, a másik pedig az 1941-ben Nagykárolyban létrehozott gróf Károlyi István Honvéd 

Tiszti Fiúnevelő Intézet. 

 

Az alábbi, áttekintő táblázat a 20. század első felének katonai tanintézeteit tartalmazza: 

 

A Magyar Királyi Honvédség katonai tanintézetei az 1897. évi XXII. törvény alapján 1898–1921 

Magyar Királyi Honvéd 

Főreáliskola
719

 

Sopron 1898–1921 

Magyar Királyi Honvéd 

Hadapródiskola
720

 

Pécs 1898–1919 

Magyar Királyi Honvéd 

Hadapródiskola
721

 

Nagyvárad 1898–1919 

Katonai Növendékek Iskolája Szeged 1919. július–október 

A Magyar Királyi Honvédség tiszti előképző tanintézetei a rejtés és az újjászervezés időszakában 

1921–1945 
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Magyar Királyi Hunyadi Mátyás 

Reáliskolai Nevelőintézet
722

 

Kőszeg 1918–1945 

Magyar Királyi Rákóczi Ferenc 

Reáliskolai Nevelőintézet 

Sopron 1921–1941 

Magyar Királyi Zrínyi Miklós 

Reáliskolai Nevelőintézet 

Pécs 1919–1922–1942 

Magyar Királyi Bocskai István 

Reáliskolai Nevelőintézet 

Budapest 1922–1931 

Magyar Királyi gróf Károlyi 

István Honvéd Tiszti Fiúnevelő 

Intézet
723

 

Nagykároly 1941–1944 

Magyar Királyi Zrínyi Ilona 

Honvéd Tiszti Leánynevelő 

Intézet
724

 

Sopron 1922–1945 

A Magyar Királyi Honvédség hadapród iskolái 1941–1945 

Magyar Királyi Zrínyi Miklós 

Honvéd Gyalogsági 

Hadapródiskola 

Pécs 1942–1944. november 10. 

Magyar Királyi Rákóczi Ferenc 

Honvéd Gyalogsági 

Hadapródiskola 

Sopron 1941. augusztus 1. – 1944. 

november 10. 

Magyar Királyi Egyesített Honvéd 

Gyalogsági Hadapródiskola 

Sopron 1944. november 10. – 1945. 

május 30. 

Magyar Királyi Csaba királyfi 

Honvéd Gyorsfegyvernemi 

Hadapródiskola
725

 

Marosvásárhely 1941–1944 

Magyar Királyi Gábor Áron 

Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola 

Nagyvárad 1941–1944 

Magyar Királyi Görgey Artur 

Honvéd Műszaki 

Hadapródiskola
726

 

Budapest 1941–1944 

Magyar Királyi Honvéd Repülő 

Hadapródiskola  

Budapest 1941–1942 
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Weis István szerint a középosztályhoz tartozás egyik attribútuma volt, hogy a családfő a 

gyermekeit megfelelően iskoláztatja.
727

 A katonacsaládok nagy részénél megfigyelhető, 

hogy a gyermekek középfokú tanulmányaikat valamelyik katonaiskolában folytatták. 

Ennek egyik oka lehetett a családi tradíció, hiszen a legtöbb esetben a fiúgyermek tovább 

vitte édesapja foglalkozását és katonatiszt lett, a másik – nem elhanyagolható – ok pedig, 

hogy a katonaiskolák levették a jelentős anyagi terhet jelentő iskoláztatás gondját a 

családfenntartók válláról, hiszen a tisztek gyermekei állami vagy alapítványi helyre 

pályázhattak az iskolákban. 

A reáliskolai nevelőintézetek értesítőikben közöltek statisztikai adatokat a növendékek 

szüleinek foglalkozásáról és társadalmi helyzetéről. Kőszegen például az 1924/25-ös 

tanévben a diákok 30,3%-ának volt katonatiszt az édesapja és ez az arány a többi 

intézetben is hasonló volt.
728

 A teljes számadatsor vizsgálata azt bizonyította, hogy a 

nevelőintézetek növendékeinek 80–90%-a a középosztály alsó rétegeiből és a középosztály 

alatt közvetlenül elhelyezkedő társadalmi csoportokból került ki.
729

 Foglalkozás szerint 

például a Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézetben az 1930-as 

években a tanulók szüleinek 80–90%-a volt tiszt, állami vagy törvényhatósági tisztviselő, 

ez alól kivételt csak az 1932/33. évi tanév jelentett, amikor ez az arány csak 53% volt.
730

 

Az 1940-es évek hadapródiskoláiban rangsorolták a jelentkezőket, elsődlegesen vették 

figyelembe a testi alkalmasságot és az iskolai előmenetelt, fontos volt az apák háborús 

érdeme és közérdekű szolgálata, illetve a családi helyzet (árvaság, félárvaság, testvérek 

száma). A marosvásárhelyi Magyar Királyi Csaba királyfi Honvéd Gyorsfegyvernemi 

Hadapródiskola 1941/42-es tanévében azoknak a növendékeknek az számaránya, akiknek 

hivatásos vagy nyugállományú tiszt, honvédtisztviselő volt az apja, 27–28% volt.
731

 

Garay Lajos szakszolgálatos ezredes, a Magyar Királyi Zrínyi Miklós Reáliskolai 

Nevelőintézet tanárának öt gyermek közül kettő tanult katonaiskolában: Lajos és Mária 

Sopronban.
732

 Gyakori volt, hogy a fiú- és lánytestvérek együtt tanultak Sopronban, a fiúk 

a „Rákóczi”-ban, a lányok pedig a „Zrínyi”-ben. Így volt ez – mint láttuk – a Futaky 

családban is, ahol vitéz Futaky (Fruttinger) János ezredes fia, ifjabb János az 1940/41-es 

tanévben osztálytársa volt Garay Lajosnak, míg húga Hajna, két évvel Garay Mária fölött 
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tanult a tiszti leánynevelőben.
733

 Ha összevetjük a soproni Rákóczi Ferenc Reáliskolai 

Nevelőintézet és a Zrínyi Ilona Honvéd Tiszti Leánynevelő Intézet névsorait még több 

ilyen példára bukkanunk, ahogy arra is, hogy testvéreket találunk a különböző 

évfolyamokban is. Négy év különbséggel tanultak a leánynevelőben például az Ódry 

testvérek, Márta és Mária, de több leány nevelődött itt a Pacor, a Várjon vagy a Lejtényi 

családból.
734

 Hasonló figyelhető meg természetesen a fiúiskoláknál is. Goór György 

őrnagy a soproni Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola 2. 

növendékszázad-parancsnokának fiai Kőszegen és Budapesten tanulnak egy intézményben. 

Az idősebbik fiú, György az 1936/37-es, az 1937/38-as és az 1940/41-es tanévet Pécsett, 

az 1938/39-es és az 1939/40-es tanévet Kőszegen végezte, majd 1941 és 1943 között a 

Magyar Királyi Görgey Artur Honvéd Műszaki Hadapródiskola növendéke volt. Öccse, 

Sándor László, 1938 és 1942 között két tanévet Kőszegen, majd szintén két évet 

Budapesten tanult a Műszaki Hadapródiskolában. Mindkét fiú az elemi iskolát az éppen 

aktuális lakóhelyükön végezte: Nyíregyházán és Várpalotán, attól függően, hogy 

édesapjuk, hol teljesített szolgálatot.
735

 

 

3. 2. Az iskolai hétköznapok 

 

Bizonyára nem minden katonacsaládban élő gyermek töltötte tíz vagy tizennégy és 

tizennyolc éves kora között kis- és nagykamasz éveit tiszti nevelőintézetekben, akár fiú-, 

akár leánygyermekről legyen is szó, de többségük minden bizonnyal. Természetesen olyan 

eset is előfordult, hogy a gyermek nem tudott megfelelni a katonaiskolák elvárásainak 

vagy nem tudott – esetleg nem is akart – igazodni légköréhez. Kevés forrás áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a katonacsaládok gyermekeinek életét megismerjük. A 

megjelent visszaemlékezések is arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a hivatásos tiszt 

gyermekei legalább néhány évet tiszti nevelőintézetben töltöttek. Így a következőkben – 

mint ahogy már a fejezet elején említettem – az iskolák hétköznapjait veszem vizsgálat alá, 

háttérbe tolva az iskolák szervezetének, működésének történetét és az oktatásuk jellemzőit. 

Elsősorban a szabadidő eltöltését és az életkörülményeket szeretném bemutatni leszögezve, 

hogy természetesen ezek sem voltak mentesek a katonaiskolák alapvető szellemiségétől és 

céljaitól. 
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3. 2. 1. Kőszeg
736

 

 

A közös alreáliskolában 1918-ig érvényesült a hadsereg nemzetiségek fölötti összetartó 

ereje. Fontosabbnak tartották az egységes gondolkodást és ennek eléréséhez a 

vakfegyelmet és engedelmességet, mint a műveltséget vagy az egyéni gondolkodást. Ezt 

tükrözte a korszak katonaiskoláinak kaszárnyaszerűsége és túlszabályozottsága. A végzett 

növendékeknek azonban volt tartásuk, tudtak viselkedni és a harcokban gondolkodás 

nélkül adták életüket és kockáztatták testi épségüket a hazáért vagy az uralkodóért. A 

növendékek szinte éjjel-nappal együtt voltak állandó katonanevelői felügyelettel. Az élet 

minden területe pontosan és szabályozottan folyt. Bőséges, de nem túl változatos ételeket 

kaptak, volt játék, kirándulás, sportolás az elméleti és gyakorlati kiképzés mellett.
737

 

A rejtés időszakának egész országra érvényes világnézeti alapja – a keresztény 

erkölcsön nyugvó hazafias szellem – a katonaiskolai nevelésben is megjelent. Három 

megvalósítandó célt tűztek ki: „az irredentizmus leghatékonyabb pedagógiájának 

kialakítását, az ifjúság megvédését az internacionalizmus szellemétől és a nemzet 

intelligenciájának visszamagyarosítását”.
738

 Ezeken kívül a katonaiskolák feladatul kapták 

a kötelességteljesítés, fegyelmezettség, úri gondolkodás és modor, bajtársiasság és 

összetartás, igazságérzet és felelősségvállalás, valamint az egészséges becsvágy 

kialakítását.
739

 

Az 1920-as évek második feléig a kőszegi iskolára rányomta bélyegét a Monarchia 

öröksége, a zártság és túlszabályozottság, de az évtized második felében az új nevelési 

módszerek utat nyitottak a fejlődésnek. Az 1930-as években az intézet vezetősége az angol 

nevelési és internátusi rendszert tekintette mintának. A főcél a hivatásra nevelés volt, de 

nagy hangsúlyt fektettek az értékes hagyományok ápolására, a magyar és európai értékek 

megismerésére, a magyar identitástudat kialakítására. 

Ottlik Géza Iskola a határon című regénye még az intézetnek abban az időszakában 

játszódik, mikor a porosz mintájú régi szellem volt az uralkodó. Az író 1923 és 1926 
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 Kőszegre 1856-ban helyezték át a pozsonyi katonai felső nevelőintézetet, 1874-ben az iskolát alreállá 

alakították át, feladata a közös hadsereg főreáliskolái számára az utánpótlásképzése volt. 1918. október végén 
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között volt növendéke a kőszegi iskolának. Ottlik a regényíró művészi eszközeivel mutatta 

be a növendékek érzéseit és magatartását, az egész intézet működését és szellemiségét. 

Elsősorban a lelki folyamatokra helyezte a hangsúlyt, ehhez alakítva a valóságot, így 

regénye tartalmával és üzenetével az egykori diákok többsége nem azonosul. Ráskay Pál a 

következőket írja: „Nem Ottlik, hanem a hízelgő, megalkuvó kritikusok és recenzesek 

bűne, hogy a regényt forrásműnek tekintették és világgá kürtölték, mintha ezek a két 

világháború közötti iskolák lélekölő, janicsárképző műhelyek lettek volna. Az onnan 

kikerülő növendékek életsorsa, tehát a gyakorlat azt bizonyítja, hogy egy egészséges 

gyermek minden sérülés nélkül kibírta még az akkori mostohább feltételeket nyújtó 

kollégiumi élet légkörét is és teljesen megőrizte harmóniáját és lelki derűjét.”
740

  

A vasfegyelem kialakítása volt mindennek az alapja. Erre szolgáltak az ún. kitolások, 

például a „búváröltözet”,
741

 a fémből készült gombok kifényesítése, a ruházat milliméter 

pontos összehajtásának számonkérése vagy a testgyakorlatok kifáradásig műveltetése. Ide 

tartozott a pontosan meghatározott éjjeli szekrény- és éjjeli szekrényfiók-rend, valamint 

tanszerláda-rend, külön kialakítva az asztalokkal és külön a padokkal berendezett 

tantermek számára. Mindegyikhez rajzos eligazító ábrát készítettek, amelyeket a házirend 

melléklete tartalmazott.
742

 (34–37. kép) Csínytevésből természetesen – gyerekekről lévén 

szó – nem volt hiány, gyakori volt a hálótermi és tantermi „csürhézés”,
743

 a közösségi 

szabályokat megsértő növendéket az osztálytagok „pokrócozással”
744

 büntették. 

Az internátus rendszerben az oktatáson felül lehetőség volt az egyéni képességek és 

tehetségek kibontakoztatására. Létrejöttek az önképzőkörök, Kőszegen irodalmi és 

tudományos, ének és zene, képzőművészeti, aero, rádió, fényképészeti, bélyeggyűjtő és 

gyorsíró szakosztályok alakultak ki.
745

 A növendékeket gyakran vitték ki a városba színi 

előadásokra, néha hangversenyre és mozgóképi előadásokra. A programok kiválasztásánál 

szerepet játszott a tanulók életkora, a hivatásra nevelés (előnyt élveztek a katonai tárgyú 

darabok, filmek), a hőskultusz ápolása, a keresztény-nemzeti értékrend ébrentartása, illetve 

az ízlés fejlesztése, de nem hagyták figyelmen kívül a szórakoztatás fontosságát sem.
746
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 Az összes rendszeresített ruházat egyidejű, réteges felvétele. 
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1934-ben az intézet is beszerzett egy hangos vetítőberendezést, ezután a vetítések a 

tornateremben zajlottak, műsorra tűztek filmhíradókat, ismeretterjesztő filmeket, 

játékfilmeket, rajzfilmeket, burleszket és zenefilmeket.
747

 Minden fontos állami ünnepre 

műsort szerveztek, megünnepelték a Mikulás-napot, május 31-én rendezték meg a Hunyadi 

intézetnapot, évente rendeztek farsangi cőgerbált (38. kép), ünnepségsorozattal ünnepelték 

meg a Kormányzó születésnapját. Kiemelten fontosak voltak a tanulmányi kirándulások, az 

illem- és táncoktatás, az intézetben volt könyvtár és múzeum is. 

Az iskolákban a növendékek többsége államköltséges vagy alapítványi helyre került, 

még is voltak a hozzátartozóknak fizetési kötelezettségei: 

 

Megnevezés Jellemzői Összege Egyéb 

Ellátási díj Csak a fizetéses helyen 

lévők után. 

950 P/év Két részletben 

fizetendő. 

Tandíj Minden növendék után. 72 P/év A tisztek és 

köztisztviselők 

gyermekei után fél 

tandíjat kellett fizetni. 

Fehérnemű ellátási díj Mindenkinek. 80 P/év  

Zene-díj Akkor kellett fizetni, ha a 

növendék zeneoktatásra 

jelentkezett. 

 A legtehetségesebb 

növendékeknél az 

intézet magára 

vállalta. 

Zsebpénz Osztályonként 

meghatározták a felső 

határt, összege függött a 

család anyagi helyzetétől. 

 Árvák és nincstelenek 

esetén az intézet adta. 

Mozi-díj Nem volt kötelező. 4 P/év Ebből vásárolták a 

hanglemezeket és 

vetítőberendezéshez 

szükséges dolgokat. 

Útiköltség Szabadságoláskor.   

Érettségi-vizsga díj  32 P  

Egyéb költségek Előre nem látható 

kiadásokra (rongálás, 

elvesztés, kártérítés). 
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1939 után az ismét alreáliskolává alakulás után hangsúlyossá vált az intézmény 

jótékonysági jellege. Majdnem kizárólag katonák gyermekei részére tartották fenn. A 

kőszegi intézet nem szolgálta tovább a honvéd tisztképzés céljait. 1940-ben például külön 

folyamodvány és felvételi vizsga kellett ahhoz, hogy Kőszegről egy növendék 

hadapródiskolába menjen.
748

 

Általában naponta, délelőttönként volt öt óra, hetente két-két német társalgási óra volt, 

később bevezették a német napot. Az 1930-as években kedden délutánonként gyakorlati 

kiképzésen vettek részt a növendékek. Csütörtök délután nyílt lehetőség sportolni, 

kirándulni, aznap este voltak a filmvetítések. Pénteken a délután első felében ismét 

gyakorlati oktatás volt, a második felében tartották az önképzőköri foglalkozásokat. 

Szombat volt a tisztogatás napja, ekkor kellett rendbe tenni a körletet, a ruházatot, a 

felszerelést, a fegyvereket és a szekrényeket. Szombat volt a kötelező tisztasági fürdés 

ideje is az intézet téli zuhanyzós, medencés fürdőjében. Este az ismétlési órák alatt került 

sor a levélírásra, az illemtan- és álláskötelmi előadásokra. A másnapra való készülődés és a 

házi feladatok elkészítése minden nap este 6 és 8 óra között zajlott.
749

 

A növendékek a legtöbb időt a hálótermekben töltötték. Mindenkinek volt egy vaságya, 

amelyhez három lószőrmatrac, egy lószőrpárna és egy aljpokróc tartozott. Az 

ágyneműhuzatot (két lepedőt és egy párnahuzatot) kéthetente cserélték, nyáron egy, télen 

két pokróc tartozott még az ágyneműhöz. Az ágyakat előírásszerűen kellett bevetni és egy 

skarlátpiros ágytakaróval letakarni. Minden ágyhoz tartozott egy-egy éjjeli szekrény, 

melynek rendjéről már említés történt. Az ágyak helyét és a tulajdonosuk nevét a 

hálóteremrend rögzítette. Két hálóterem között helyezkedtek el a mosdók, ahol 

meghatározott órákban meleg víz is volt. A hálótermek előtti folyosószakaszon 

névcédulával ellátott köpeny- és puskafogasok voltak.
750

 

A növendékek számára három esetben engedélyezett szabadságot az Intézet 

Parancsnoksága, a karácsonyi, húsvéti és a fő szünidőkre, egészségügyi okokból, vagy a 

család kérésére. A szülő vagy a hozzátartozó által kikért növendék szabadságlevelet kapott 

és jelentkeznie kellett a szabadságolás helyén a honvéd állomásparancsnokságon. 

A diákok által törpe vagy mini szabadságnak nevezett kimenő nagyon jó nevelési és 

fegyelmezési eszköz volt az intézmény tanári kara és vezetősége számára. Az alsóbb 

osztályos növendékek számára fontos azért, mert ilyenkor láthatták a számukra még 
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nagyon hiányzó szüleiket vagy szeretteiket. A felsőbb osztályosok belekóstolhattak az 

önálló cselekvés ízébe. A növendékek az intézet falain belül meghatározott időben 

fogadhattak látogatókat, általában az intézeti parkban vagy a társalgóban.
751

 

A diákok napi ötször kaptak enni a növendéki étteremben. Minden asztalfőn egy 

asztalparancsnok ült, aki lényegében irányította az étkezést, felügyelt az evőeszközök 

használatára, az étkezés illő módjára és az étel igazságos elosztására. Egy asztalnál nyolc 

növendék ült, már terített asztal várta az érkezőket, minden porcelánt kék alapon fekete 

hollóval díszítették. Kötelező volt az asztalkendő használta. A tálból szedést az 

asztalparancsnok kezdte meg, majd elsőként – napi váltásban – más és más szedett. A 

maradékok kiosztása általában fordítva történt. Délelőtt nagyszünetben tízórait, délután 

uzsonnát kaptak, gyakran ettek ilyenkor vajas bucit, de rendszeresen volt gyümölcs, 

gyümölcsíz, sajt, felvágott, szalámi, esetleg csokoládé. Reggelire tejeskávé, tejes-tea, tej 

vagy köménymagos leves mellé vajas buci vagy kenyér járt, vasárnap kakaó kaláccsal. 

Ebédre háromfogásos menüt osztottak, ami levesből, húsból főzelékkel vagy főtt tésztával, 

süteményből vagy gyümölcsből állt. Vacsorára hétköznap meleg egytál étel került az 

asztalra, vasárnap hideg vacsora volt teával. Minden étkezéskor bármennyi kenyeret 

lehetett enni, italként forrásvizet kaptak. Külön uzsonnát kaphattak a betegek és a 

versenysportolók. Az intézetnek volt saját konyhája személyzettel.
752

 

A fehérneműket az intézetben közösen mosták, ezért a ruhadarabokba bele kellett varrni 

a növendékek törzsszámát. Szombatonként szedték össze a szennyes ruhadarabokat, a 

kimosott, kivasalt, szükség esetén megjavított fehérneműket a törzsszámozott fiókokból 

lehetett visszakapni. Ugyancsak számozottak voltak a cipők is.
753
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3. 2. 2. Sopron
754

 (39–42. kép) 

 

Az első világháborúig a főreáliskolákban nagyjából az első időszakban kialakult tanévi 

menetrend szerint folyt az élet: a tanítás szeptemberben kezdődött és a tanrendben, 

tantervben megszabott elméleti oktatással és gyakorlati kiképzéssel folytatódott – 

karácsonyi és húsvéti szünetekkel – júniusig, mikor is véget ért a tanév záróvizsgákkal, 

torna- és vívóbemutatókkal, nyilvános tanévzáró ünnepséggel. A tanulást ünnepekhez, 

évfordulókhoz kapcsolódó ünnepélyek, kirándulások, tanulmányutak tették változatossá. 

Az iskola légkörének, hangulatának és a bajtársiasság kialakításában nagy szerepe volt 

ezeknek az ünnepségeknek. A növendékek nagy lelkesedéssel készültek az ünnepi 

előadásokra, műsorokra, leginkább várt esemény volt a farsangi műsoros táncünnepély, 

amelyen a helyőrség tisztjein és családtagjain kívül Sopron társaságbeli közönsége is 

megjelent.
755

 

Az iskolák oktatásának és nevelésének célja az volt, hogy a növendékek „hazafias 

gondolkodású, kifogástalan jellemű, hivatásuk iránt lelkesedéssel telt katonák legyenek”, 

általános és társadalmi műveltséget szerezzenek. A gyakorlati kiképzéssel és testi 

edzésükkel pedig felkészítették őket a csapatszolgálat fáradalmaira.
756

  

A két világháború között a hazafias nevelés a legcéltudatosabban az intézet névadójához 

fűződő Rákóczi-kultusz ápolásában csúcsosodott ki. 1925-ben felállították a Rákóczi 

apródcsapatot. Számos eseményt vagy kulturális évfordulót a soproni testvériskolával, a 

Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézettel közösen ünnepeltek meg. Az 1925. május 23-án 

tartott Jókai-ünnepélyen például a Rákóczi-apródok járták a bevezető toborzót a Zrínyi 

Ilona palotahölgyeivel.
757

 Az ünnepi műsorok szervezésében és rendezésében nagy szerepe 

volt az önképzőköröknek, de elsőleges feladatuk az egyéni képességek kifejlesztése volt.  
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 A soproni Magyar Királyi Honvéd Főreáliskola 1898 és 1944 között működött. 1918–1919-ben Magyar 
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Ferenc reáliskolai nevelőintézetként, 1938-tól M. kir. Rákóczi Ferenc honvéd főreáliskolaként, 1939-től M. 

kir. Rákóczi Ferenc soproni honvéd középiskolai nevelőintézetként és 1941-től M. kir. Rákóczi Ferenc 

honvéd gyalogsági hadapródiskolaként funkcionált. Az intézetet az 1897. évi XXIII. törvénycikkel állították 

fel. 1898-tól a Ludovika Akadémia előkészítő iskolájaként működött. A három éves iskolában olyan 14–18 

éves fiúk tanulhattak, akik elvégezték valamely gimnázium reálszakát vagy a polgári iskola négy osztályát. 

1919-ben az intézet felszerelésének egy részét Győrbe szállították. 1921–1922-ben az iskola Jutason volt, 

amíg Sopron város sorsa rendeződött. 1922-től 1928-ig négy évfolyamos alreáliskolaként élt tovább. 1928 és 

1931 között fokozatosan főreáliskolává fejlesztették, nyolc évfolyammal. 1941 és 1944 között mint 

gyalogsági hadapródiskola működött. 1944 szeptemberében ide helyezték át a pécsi Zrínyi Miklós 

hadapródiskolát, és mint Egyesített gyalogsági hadapródiskola települtek ki Ausztriába. 
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A reáliskolai nevelőintézetben szigorú katonai fegyelem és rend uralkodott, pontos 

napirend határozta meg az egész napot. A szolgálatot teljesítő növendékek feladata volt a 

körletek, tantermek és hálótermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése. A növendékek 

megjelenését „pajtássági vizsgálat” során a szobaparancsnok ellenőrizte. A tantermekben a 

rendért és a fegyelemért az osztályelső és az ügyeletes volt a felelős. 

Minden reggel 6 órakor volt az ébresztő, ezt követte a reggeli csuklógyakorlat. A 

tanórai oktatás mindig délelőtt volt, a délutánok más-más dologgal teltek. Hétfő reggel 

gyűjtötték össze a törzsszámmal ellátott szennyest, délután voltak az idegen nyelvű 

társalgási órák. Kedden ébresztő után szét kellett szedni az ágyat, hogy a délelőtt folyamán 

kiszellőzzön, majd ebéd után kellett előírás szerint bevetni, utána kezdődött a gyakorlati 

kiképzés. A szerda délután sportolással telt, a csütörtök délután az önképző foglalkozásoké 

volt, míg a péntek megegyezett a keddel. Szombaton volt az általános körlet- és szobarend 

helyreállítás és ellenőrzés, délután szabad foglalkozás, este a vacsora után volt 

mozielőadás a tornateremben. Vasárnap volt a kimenő, kimaradás és a kint étkezés napja, 

aznap lehetett látogatókat fogadni.  

A reggeli fél nyolcig tartott, majd megkezdődött a bevonulás a tantermekbe, a délelőtti 

órák 45 percesek voltak köztük 10 perces szünettel, kivéve a harmadik órai utáni 

nagyszünetet, ekkor kapták a növendékek a tízórait. Az ebéd 14 óra utánig tartott, a 

délutáni órák után, 17 órakor volt a parancskihirdetés, levélosztás, uzsonna és az esti 

szabadfoglalkozás, 18 órakor kezdődött az ismétlés és tanulás egy-egy felsőbb osztályos 

diák felügyelete mellett. A vacsora 20 órakor kezdődött az étteremben. Hasonló módon, 

mint a kőszegi iskolában.
758

 

A szombat esti filmvetítést vasárnap délután megismételték a Zrínyi Ilona tiszti 

leánynevelő intézet leányai számára, ilyenkor a fiúknak még a tornaterem közelébe sem 

volt szabad menniük. Persze a tiltás gyakran volt hatástalan, ha a lányok között volt egy-

egy növendék szíve hölgye.
759

 Mind amellett ugyanis, hogy a két iskola tanulóit gyakran 

rokoni szálak fűzték össze, a „zrínyista” lányok meghívottjai voltak a „cőgerbálnak”, ahol 

„a hófehér ruhába öltözött bájos leányok sok-sok növendék szívét dobogtatták meg, és nem 

egy szép szerelem szövődött ezeken a felejthetetlen báli estéken.”
760

 A közös bálozás az 
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intézet hadapródiskolai korszakában is megmaradt, az utolsó hadapródiskolai bálon a 

növendékek táncpartnerei a városi lányok mellett a „zrínyisták” voltak.
761

 

Az étkezések táplálóak, bőségesek és változatosak voltak, nagyjából megegyeztek a 

kőszegi étrenddel. Ebédkor pénteken tésztanapot tartottak. A hadapródiskolai időszakban, 

az 1940-es években az élelmiszerek beszerzését megnehezítette a háborús jegyrendszer, de 

a Gazdasági Hivatal igyekezett tápláló ételekről gondoskodni a növendékek számára. A 

reggeli általában tejeskávé volt, gyümölcsíz, vaj, sajt és barna kenyér, a tízóraira május 

buci vagy Schneeberger-kolbász és felvágott járt kenyérrel. Az ebéd általában két fogás 

volt, kivéve vasárnap, mikor sütemény is jutott, a vacsora legtöbbször valamilyen főzelék 

volt feltéttel vagy babgulyás.
762

 

Szabadság ideje alatt a szabadságoslevél írta elő a követendő magatartást és a kötelező 

viseletet. A szülő vagy gyám felelőssége volt, hogy a növendék korának megfelelő filmet, 

színdarabot lásson. Vendéglőbe vagy kávéházba csak szülője vagy gyámja kíséretében 

mehetett.
763

 

A zsebpénzt illetőleg minden évfolyamban meghatározták a legmagasabb összeget: 

I. évfolyam: 4 P 

II. évfolyam: 4,40 P 

III. évfolyam: 4,80 P 

IV. évfolyam: 5,20 P 

V. évfolyam: 6 P 

VI. évfolyam: 8 P 

VII. évfolyam: 10 P 

VIII. évfolyam: 12 P
764

 

A növendékeknek hetente, esetleg kéthetente kötelező volt a szüleiknek levelet írni. Egy 

évben háromszor – Mikuláskor, névnapkor és születésnapkor – kaphattak csomagot. A más 

esetben érkező csomagot az osztályfőnök elkobozta és szétosztotta.
765

 

Az 1940-es években kimenő esetén csak bizonyos meghatározott és engedélyezett 

éttermekbe, cukrászdákba és mozikba mehettek a hadapródnövendékek.
766
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A hálótermekben 20-20 fő helyezkedett el, a kötelezően járó hálótermi berendezések 

közül a lószőr derékaljat helyettesíthették szalmazsákkal is. 1924-től a növendékek toll 

kispárnát is kaptak, hozzá három huzattal.
767

 

A növendékek számára a felszerelések egy részét az intézet adta, másik részüket 

otthonról kellett hozni, amelyek lehettek használtak is. Tankönyvekkel és írószerekkel az 

intézet látta el a tanulókat, a könyvek állapotáért a diákoknak felelősséget kellett vállalni, a 

szaktanárok októberben és májusban ellenőrizték azokat.
768

 

Ugyanígy óvniuk kellett a növendékeknek a hálótermi és tantermi berendezéseket, sőt, a 

felelősség kiterjedt a mellékhelyiségekre. 1926 őszére az árnyékszékek fajanszkagylóit 

kicserélték, és azok kímélésére közigazgatási parancsot adott ki az intézet igazgatója. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az új berendezés könnyen törik, így kérte a diákokat, hogy 

mellőzzék a kő vagy vastárgyak beledobálását vagy a fedők erőteljes lecsapását.
769

 

Ugyanez a rendelkezés takarékosságot írt elő a villanyvilágítás tekintetében és 

meghatározta a világítás fel- és lekapcsolásának idejét, valamint azokat a lámpákat, 

amelyek egész éjszaka égve maradhattak. Ezek a folyosói és árnyékszéki lámpák voltak és 

a növendéki hálók zöld fényei.
770

 

A hetenkénti mosatásra leadandó fehérneműk: két darab nappali-ing, egy darab hálóing, 

két darab alsónadrág, három darab zsebkendő, három darab nyakszegély, két pár harisnya 

és egy darab törülköző voltak.
771

 

Az igazgatói rendelkezések beszámolnak arról is, milyen csínytevések történetek az 

iskolákban. Bármire figyelmeztetni csak akkor kellett a növendékeket, ha azokat meg is 

tették. Ilyen probléma volt például az ágylábtörés,
772

 valószínűleg ágyon való ugrálás 

következtében és a bádog mosdómedence nem rendeltetésszerű használata.
773
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A szabadidős foglalkozások közül csak néhányat szeretnék megemlíteni: 1925 

decemberében jégpályát alakítottak ki az udvaron,
774

 1929 februárjában az igazgató 

engedélyt adott hókunyhó építésére,
775

 tavasszal pedig csacsifogaton utazhattak. 

 

3. 2. 3. Pécs
776

 (43–49. kép) 

 

A pécsi iskola hétköznapi életéről alapos képet kaphatunk, ha áttekintjük a napos 

nevelőtanár kötelezettségeit
777

 és az iskolaparancsnok napi parancsait. 

A napos nevelőtanár szolgálata eleinte 12 órás volt és déli 12 órakor kezdődött. Később 

meghosszabbították az ügyelet időtartamát és ébresztőtől (6 óra) takaródóig (21 óra) tartott. 

A napos-tanárnak részt kellett vennie mindegyik étkezésen, felügyelnie kellett a kézmosást 

és az étterembe való bevonulást. A tanárok számára kiadott utasítás többször is felhívta 

arra a figyelmet, hogy a tanár a mosakodás közben gátolja meg a vízpazarlást.  

Jelen kellett lennie a növendékek felkelésénél és ellenőriznie kellett a tanulók reggeli 

tevékenységét. Az ő kötelessége volt a tantermekben ellenőrizni a rendet és a fűtést, illetve 

a megfelelő mértékű szellőztetést. A délelőtti nagyszünetben minden nevelőtanár a saját 

osztályának sportgyakorlatot tartott. A szabadba vonulás előtt a nevelőtanár kötelessége 

volt ellenőrizni, hogy a növendékek az időjárásnak megfelelően vannak-e felöltözve. Egész 

nap folyamán ügyelnie kellett arra, hogy a diákok mindenhol pontosan megjelenjenek. A 

fogdában lévő növendékeket csak a napos nevelőtanár látogathatta. Ugyanúgy, ahogy a 
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 A pécsi Magyar királyi honvéd Hadapródiskolát az 1897. évi XXIII. törvény alapján állították fel. 

Feladata az alantas tisztek képzése volt, elsősorban csapatszolgálatra, ugyanakkor biztosította az elméleti és 

gyakorlati alapokat ahhoz, hogy az itt végzett hadapród tiszthelyettesek, később zászlósok tovább 

képezhessék magukat. A harmadik évfolyamot jó eredménnyel végzők felvételi vizsgával átléphettek a 

Ludovika Akadémiára.  

Az első világháború idején a növendéki állomány létszámát felduzzasztották és gyorsított felavatásokat 

vezettek be. 1914 és 1916 között a nagyváradi Hadapródiskola növendékei is a pécsi intézmény falai között 

tanultak. Kis hajmáskéri és győri kitérő után 1922 januárjában már mint Pécsi Magyar Királyi Reáliskolai 

Nevelőintézet, majd mint Zrínyi Miklós m. kir. Reáliskolai Nevelőintézet került vissza anyavárosába, Pécsre. 

Így lett a hadapródiskola az 1921. évi XLI., illetve az 1922. évi X. törvény alapján felállított rejtett katonai 

középiskola, tulajdonképpen középiskolai fiúinternátus katonatisztek, állami és más köztisztviselők 

gyermekei részére. 1922–1928 között nyolc osztályos főreáliskolaként működött. 1928–1931 között 

fokozatosan leépítették a Zrínyi Miklós Akadémia felállításával kapcsolatban. 1931-től újra nyolc 

évfolyamos intézetként, majd az 1938-as átszervezéstől 1942-ig négy (IV.-VIII) évfolyamos főreáliskolaként 

működött. 1944 szeptemberében összevonták a soproni hadapródiskolával és Egyesített gyalogsági 

hadapródiskola néven együtt telepítették ki Ausztriába. 
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betegeket is, az iskola gyengélkedőjében lévő tanulókat naponta, a külső kórházban 

lévőket hetente egyszer látogatta.
778

 

Az intézkedés megfogalmazta az iskola nevelési elvét: „A nevelőtanár tartsa szigorúan 

szemelőtt, hogy az ellenőrzés célja a rendre való ránevelés és nem szabad annak 

szekírozássá alacsonyodni. Az ellenőrzés végcélja az legyen, hogy a növendékeket a 

rendelkezések pontos betartására rászoktassuk; de nem csak örökös fenyítéssel, hanem 

neveléssel, oktatással, hol ez nem használ, ott fenyíteni is kell. A rendelkezéseket, a mély 

kötelességérzetből kifolyólag kell végrehajtani és nem a büntetéstől való félelemtől.”
779

 

Az iskolaparancsnok
780

 a növendékek öltözködésével kapcsolatban a következőket 

rögzítette: „Rongyos ruhában és lábbeliben való járást nem tűrőm el. A növendékek 

kíméljék a ruháikat és időben küldjék el javíttatásra. Büntetendő hanyagság a felemás 

harisnya, a fehér zsineg tornacipőfűző helyett, az inggombok nélkül, a zubbonynyak 

kapocs nélkül és a koszos cipő.” A mosatásra adott fehérneműket a beleírt törzsszámok 

segítségével szolgáltatták vissza. A számozás a következőképpen történt: az V. évfolyam 

volt 1-110-ig, a VI. 101-200-ig, a VII. 201-300-ig és a VIII. 301-400-ig. Rendelkezett a 

növendéki fehérneműk mosógépben való kifőzése felől is, mivel véleménye szerint túl 

sokáig viselik őket. 

Havonta egyszer – gyakorlatképpen – tartottak általános riadót és tűzriadót. A 

parancsnok felhívta továbbá a növendékek figyelmét, hogy pártfogókra való támaszkodás 

teljesen felesleges, az iskolában nincs hatása semmiféle közben járásnak. Leszögezte, hogy 

a pénzkölcsönzés tilos; sorsjegyek vásárlása ugyan nem tiltott, de nem is javasolt 

tevékenység a diákság számára. Megtiltotta a növendékek közti vásárlást és cserét. 

Külföldi utazással kapcsolatban az iskola elsősorban a német nyelvű területekre való 

utazást támogatta a nyári szünetben. Ehhez még utazási segélyt is biztosított, igaz, csak 

utólag. A család a növendék iskolaidőszakra való bevonulása után minimum hat hét múlva 

kapta meg a segély összegét. A tanuló nem mehetett cserediákként külföldre és csak 

polgári ruhában utazhatott, illetve külhonban azt viselhette.
781

 

A növendékek életére nagy hatással volt, hogy az iskolavezetés mit várt el a nevelő 

személyezettől: „Különös súlyt helyezek a növendékek vallásos, erkölcsi és hazafias 
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szellemben és a föltétlen őszinteségre való nevelésre. Hangsúlyozom, hogy a növendékeket 

oly irányba kell nevelni, hogy minden tetteiket, cselekedetüket az Isten, a haza és a szülők 

iránti szeretet és ne a büntetéstől való félelem irányítsa. [...] a nevelő […] ne csak hirdesse, 

hanem e téren is jó példát mutasson, mert a vallásosságot hirdetni, de azt nem gyakorolni 

egyenlő a nullával. […] nevelésre naponta számtalan alkalom kínálkozik. Ez alkalmakat ki 

kell aknázni. Ilyen alkalmak: rendelkezések kihirdetése, kihallgatás, kirándulások, 

szünetek alkalmával a növendékekkel való beszélgetés, beteglátogatás, fenyítettek 

látogatása stb. Internátusi nevelésnél a nevelő személyzet felelőssége hármas. Felelős 

Istennel szemben a nevelése alatt lévő ifjúság lelkéért, felelős a szülővel szemben, mert 

annak kezéből részben kiveszi a nevelést, és felelős a hazával szemben, hogy a nagy 

áldozatok árán fenntartott intézetben a hazának vallásos, magas erkölcsi színvonalon álló, 

értékes, kötelességtudó, gerinces, a hazáért ne csak szónokolni és bankettezni, de dolgozni, 

nélkülözni tudó jellemeket neveljen”
782

 – írta rendelkezésében az iskolaparancsnok. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy elsődleges a növendék megismerése: „Ismernie kell 

növendékei kedély és jellem világát, szellemi képességét, érzületét stb.”, hogy megfelelő 

módon tudja kezelni. „A nevelőnek bírnia kell neveltjei bizalmát. […] A nevelő a szülőt 

helyettesíti. A nevelő egyénisége legyen biztosíték arra, hogy a bizalom bizalmaskodássá 

ne váljék.”
783

 Úgy vélte, hogy a tanórákon kívül együttlét alkalmas arra a legjobban, hogy 

„a növendékek között bizonyos irányban kifejlődött helytelen felfogás káros voltáról a 

növendékeket meggyőzze (álbajtársiasság, sorsjegyvásárlási mánia, eltusolás, méltatlanok 

kímélése, nemzeti vagyon kímélése)” és „Igen jó alkalom adódik, hogy a növendékeket az 

egymásközti finom, előkelő jó modorra, társalkodásra, a társadalmi szokásnak megfelelő 

étkezési módra nevelje.”
784

 

Figyelni kellett arra, hogy a tanulókat megóvják a káros, bomlasztó élvezetektől, mint 

ponyvaolvasmányok, szeszfogyasztás, mulatozás és kéjelgés.
 785

 Cél volt az őszinteségre, a 

pontosságra és titoktartásra nevelés. 

Tilos volt egy-egy növendéktárs bojkottálása, a nagyzolás, a városban való autózás és 

kocsikázás.
 
Kimenő alkalmával a növendékek számára színházban ajánlott volt, hogy 

megfelelő helyre (földszint 2-6. sorba) és ne a páholyba váltsanak jegyet, valamint hogy ne 
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üljenek be tizedrangú cukrászdákba. Egyébként a színház, mozi, vendéglő, kávéház tetszés 

szerinti látogatása a növendékeknek tilos volt, külön engedélyhez volt kötve. 

Az iskolaparancsnok előírta, hogy a nevelők érdekelődjenek, „hogy a növendékek az 

intézeten kívül hova járnak, mily környezetben fordulnak meg, mivel töltik idejüket a 

városban. […] Nem előnyös, ha a növendékek náluknál korban jóval idősebb 

fiatalemberek társaságát keresik.” A növendékeknek kötelessége volt bejelenteni az 

alcsoport főnök számára az év elején azon családok nevét, akikhez járnak.”
786

 

Egyértelmű volt, hogy a diákoknak tilos volt a bordélyházak látogatása. Bár az, hogy 

erről iskolaparancsnoki intézkedés született, azt mutatja, hogy történetek rá kísérletek. Az 

iskola kérte a rendőrség és a bordélytulajdonosok segítségét, de óvintézkedéseket is tett. 

Kimenő napokon egyes nevelőtanárok felváltva járőröztek a bordélyházak utcáiban és 

figyelték, hogy nem járnak-e arra növendékeik.
787

 A kéjnők látogatása egyébként iskolai 

kicsapást vont maga után. Mindemellett a nemi életről való felvilágosítás az intézeti 

lelkész és a csoportfőnök feladata volt. 

 

3. 2. 4. Nagyvárad
788

 (50–53. kép) 

 

A nagyváradi intézmény elsősorban szakiskola volt, a katonai szakjelleg állt a katonai 

nevelő oktatás középpontjában. „A hadapródiskola minden törekvése arra irányul, hogy a 

gondjaira bízott hadapródiskolai növendékekből a m. kir. honvédségnek és a magyar 
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hazának önfeláldozó, feltétlenül kötelességtudó, minden körülmények között egyenes és 

őszinte, szerény életmódhoz szokott, jövendő hivatásukért rajongó, lovagias gondolkodású, 

erős jellemű, ízig-vérig hűséges magyar tiszteket neveljen. 

Okvetlenül szükséges tehát, hogy a hadapródiskolai növendék otthon, a családi 

környezetben is arról győződjék meg, hogy az iskola nevelési módszereit és eszközeit a 

családi tűzhelynél tiszteletben tartják és azokhoz otthon is mindenben alkalmazkodnak. 

[…] „Az iskolaparancsnokság tárgyilagos szigorral ellenőrzi neveltjeinek tanulmányi, 

fegyelmi és erkölcsi téren tanúsított magatartását. A megkövetelt magas színvonalnak, a 

tüzérbecsületnek és az iskola jóhírnevének fenntartása érdekében könyörtelenül és azonnali 

hatállyal elbocsátja azokat, akik erkölcsi, vagy jellembevágó vétséget követnek el; akikben 

a katonai hivatás iránt nincs meg a hajlam. És itt lélek nélkül dolgoznak; akik sorozatos 

fegyelmi kihágások miatt megrovásban részesültek és a megrovás ideje alatt visszaesést 

mutatnak.”
789

 

„A tiszt társadalmi állása megköveteli, hogy a fiatal tiszt a katonai terepsporton kívül 

egyéb társadalmi sportot is űzzön, illetőleg bennük gyakorlatiasságra tegyen szert. A 

sportkiképzés lehetőségét az iskola biztosítja, azonban az egyéni sportfelszerelést a 

hadapródiskolai növendékek részére beszerezni nem áll módjában.”
790

 

A foglalkozási időszakban az egyes tantermek közötti mozgás csak zárt rendben, a 

napos, az ügyeletes vagy a rangidős hadapród vezetésével volt lehetséges. A folyosókon 

való céltalan „csellengés” – szünetek kivételével – tiltott volt. Az iskolán belüli 

közlekedésre a diákok csak a melléklépcsőket használhatták.
791

 

Az iskola módot nyújtott arra, hogy a növendékek zenei tudásukat fejlesszék. 

Zeneoktatással nem foglalkoztak ugyan, de engedélyezték, sőt szorgalmazták, hogy a 

zeneértő növendékek magukkal vigyék hangszereiket. 

Már az év elejétől a magukban tehetséget érző diákok próbáltak az iskola 

színháztermében, megalakult az intézmény zenekara és énekkara. Február 17-én a 

hadapródiskola növendékei részt vettek az állami leánylíceum és tanítóképző intézet 

farsangzáró bálján. A református kultúrház nagytermében 42 pár mutatta be a magyar 

díszpalotás táncot katonazenekar kíséretével.
792
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A tanulással töltött napok szigorú rendjét a magas látogatások, illetve különféle 

ünnepségek törték meg. Évente rendeztek torna-, vívó- és lovaglóversenyeket, valamit ún. 

ezer
793

 és száznapos
794

 házi ünnepélyeket és záróünnepséget. 

A növendékek tanulmányi kirándulást tettek a nagyváradi székesegyházban, a püspöki 

palotában és a városi múzeumban. Többször tettek gépkocsival kirándulást a környékben, 

jártak a Püspök- és Félix-fürdőben.
795

 

Az első kimenőre a decemberi Borbála
796

 ünnepség után kerülhetett sor. A kimenőre 

csak engedéllyel lehetett menni, mindig betartva a kulturált, fegyelmezett és az egyenruha 

tekintélyét mindig szem előtt tartó viselkedés szabályait. Elindulás előtt az iskolaügyeletes 

tiszt a napos növendék jelentében ellenőrizte a kimenőt kapott növendék ápoltságát, 

ruházatát, és a legkisebb ápolatlanság, szabálytalanság vagy rendetlenség esetén megvonta 

az engedélyt.
797

 A kimenő hasznos (és felügyelhető) eltöltése érdekében az 

iskolaparancsnokság két cukrászda, három étterem, a mozik, a színház és néhány olyan 

szórakozóhely látogatását engedélyezte, ahol vasárnap délutánonként össztánc volt a 

nagyváradi fiú- és leánygimnáziumok részére tanári ellenőrzés mellett. 

Alapkövetelmény volt, hogy a kimenőről pontosan térjenek vissza a növendékek. Ezt a 

kapuügyelet ellenőrizte és a kimeneteli engedélyt a körletbe érve az üteg naposnál le kellett 

adni. Az a hadapród, aki csak néhány percet is késett egy időre lemondhatott a 

kimenőről.
798

 

 

                                                 
793

 Az iskola fennállásának 1941 és 1945 közötti időszakában csak az „1000 napos” vacsorát tartották meg, 

amelyet a hagyományok szerint az avatás előtt 1000 nappal kell megrendezni. Ez alkalommal a vacsorához 

bort is szolgáltak fel, amelyet az oktató tisztek a hadapródokkal együtt fogyasztottak el. Az 500 napos 

ünnepségre a német megszállás miatt, a 100 naposra pedig az előre hozott avatás miatt nem került sor. 
794

 Az ezernapos, illetve száznapos elnevezés azt jelentette, hogy növendékek 1000, illetve 100 nap múlva 

léptek ki az életbe, fejezték be a tanulmányaikat. 
795

 Miklós József 1942. 48. p. 
796

 Szent Borbála a tüzérek védőszentje. 
797

 Akay et al. 2005. 13. p. 
798

 Tóth 1997. 26–28. p. 



167 

 

3. 2. 5. Marosvásárhely
799

 

 

A kemény katonai kiképzés mellett nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy úri modorú 

tiszteket képezzenek. Az iskolavezetés fontosnak érezte, hogy a növendékek 

bekapcsolódjanak a város társadalmi életébe. Így az első kimenőkor mindenki rendelkezett 

egy címmel, ahová meghívást kapott. Előző napokban ugyanis felkérték a már ismerős 

családokat és azok ismerőseit, hogy segítsék a növendékek beilleszkedését a megfelelő, 

városi társaságba.
800

 Kimenőre az első (csak december 6-a után), a másod- és a 

harmadévesek vasárnap 14 és 20 óra között mehettek, a negyedévesek szintén aznap, de 

egy órával tovább maradhattak ki. A végzősök vasárnap 14 órától éjfélig és csütörtök este 

17 és 20 óra között kaphattak kimenőt.
801

 

Az intézmény parancsnoksága ügyelt arra, hogy a diákok elsajátítsák az úri viselkedés 

minden formáját, az étkezéstől a beszédig, a tánctól a társasági életig. 1942 januárjában 

például nyolchetes táncoktatást szerveztek számukra. A növendékek megtanultak 

keringőzni, tangózni, foxtrottozni és csárdást járni. A heti kétszeri foglalkozásról így írtak 

a diákok: „Természetesen lányok nem voltak az oktatáson, így egymásba kapaszkodva, 

gyalogsági nadrágban, bakancsban nagyon sikkesen siklottunk a vívóterem parkettjén.” Az 

élő főpróba – a tánctanítás kezdetéhez képest – majd egy évre a Mikulás-ünnepély volt, 

ahol a növendékek boldogan táncolhattak a viziteken megismert lányokkal.
802

 

Az iskola parancsnoksága úgy vélte, hogy a hivatásos tiszt társadalmi állása 

megköveteli, hogy a fiatal tiszt a katonai terepsportokon kívül egyéb társadalmi sportot is 

űzzön. Erre az intézmény megadta a lehetőséget, de az eszközöket a növendékeknek kellett 

magukkal hozni. Például edzőruhát, futó- és tornacipőt az atlétikához, gyapjúharisnyát, egy 

ujjas téli kesztyűt és fülvédőt a síeléshez (a sílécet, cipőt, botot az iskola biztosította) és 

korcsolyát.
803

 Negyedéves korig tilos volt a dohányzás és ez vonatkozott a betegekre is.
804
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3. 2. 6. Budapest
805

 

 

A Budapesten működő főreáliskola története rövidebb a többi iskolájához képest. A 

Ludovika Akadémián 1896-tól létező hadapródiskola és az ugyanott 1906-tól funkciónáló 

tiszti tanfolyam jogutódjának tekinthető. 1919-ben a Honvédelmi Minisztérium úgy 

rendelkezett, hogy a megszállt területekről a katonaiskolai növendékek a lakóhelyükhöz 

legközelebb eső tanintézetbe vonuljanak be. 1922-re készült el a budapesti Bocskai István 

nevét viselő felső tagozatos, rejtett, bentlakásos reáliskolai nevelőintézet főépülete, melyet 

a megszűnt hadapródiskolák és főreáliskolák növendékei töltöttek be.
806

 

A nevelőtestület a tanórákat főváros környéki tanulmányi kirándulásokkal, 

gyárlátogatásokkal, kulturális programokkal egészítették ki. A bajtársi összetartozás és a jó 

modor elsajátítása érdekében egy-egy évfolyam számára szombat esténként bajtársi 

vacsorákat szerveztek. Ugyanúgy, mint más iskolákban, itt is nagy hangsúlyt fektettek az 

önképzőkörökre, egyesületekre.
807

 

A megfelelő társaságbeli viselkedés gyakorlására estélyeket rendeztek. 1923-ban 

például a farsangi estélyen a végzősök adták a műsort, volt tánc reggelig, szépségverseny 

és konfetticsata.
808

 

Nagyon fontos volt az intézeti fegyelem, büntetés járt a szorgalom hiánya, a házi feladat 

elhanyagolása, a helytelen magatartás (például földre fekvés), késés, dohányzás vagy a 

szobarend megszegéséért.
809

 

 

3. 2. 7. Nagykárolyi gróf Károlyi István Honvédtiszti Fiúnevelőintézet 

 

Gróf Károlyi Gyuláné, született Károlyi Melinda 1940-ben felajánlotta a tulajdonát képező 

nagykárolyi kastélyt melléképületeivel és parkjával együtt, ellenszolgáltatás nélkül a 

Honvédelmi Minisztériumnak, hogy ott katonai nevelőintézetet létesítsenek.
810

 Az 

adományozási szerződést 1941. március 4-én írták alá.
811

 Az okmányban kikötötték, hogy 
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az ingatlant a megajándékozott csak és kizárólag honvéd-nevelőintézet céljára fogja 

használni. A Károlyi család fenntartotta magának a jogot, hogy évente két gyermeket 

javasoljon felvételre. A Kincstár ezenkívül kötelezte magát, hogy az intézetet az 

ajándékozó édesapjáról, gróf Károlyi Istvánról fogják elnevezni. 

Az intézet felállításának az volt a célja, hogy az Erdélyben, Kelet-Magyarországon 

szolgáló katonatiszteknek megkönnyítse fiúgyermekeik iskoláztatását.
812

 Az első felvételi 

felhívás a Honvédségi Közlöny 1941. július 1-jei számában jelent meg. A követelmény 

más iskolákhoz hasonló volt. A tanév szeptemberben kezdődött, de az intézmény 

ünnepélyes megnyitójára csak 1941. november 16-án került sor. Az iskola inkább szociális 

segélyintézmény volt, mint valódi elitnevelő-intézet. Bár vitéz Csuthy Géza igazgató 

jelentette a minisztériumnak, hogy lehetőség lenne – véleménye szerint – továbbfejleszteni 

az intézetet, de a hivatal ezt nem találta időszerűnek és kihangsúlyozta, hogy az intézet 

elsősorban jótékonysági célokat szolgál.
813

 

Az intézeti növendékek a nagykárolyi Kegyestanítórendi Római Katolikus 

Gimnáziumban tanultak. Az intézeti élet szorosan összefonódott a gimnázium életével. Az 

oktatás koedukált rendszerben folyt, bár a legtöbb tanuló fiú volt. Az intézeti növendékek 

részt vettek a tanórákon kívül az önképzőkörökben is és önálló leventeszakaszt alkottak.
814

 

Az intézeti diákok délutánonként tánciskolákba is járhattak, ahol a városbeli lányok 

társaságában tanultak meg táncolni és sajátították el az illemtan fontos elemeit.
815

 

Az intézet növendékei 1944 májusában kezdték meg a nyári szabadságokat, de ősszel a 

háborús események miatt a diákok már nem Nagykárolyba, hanem Kőszegre vonultak be. 

Innen 1944. október 15. után a tanulók egy részét hazaküldték, a többi növendék 

Németországba kerültek, kitelepítésre.
816

 

 

4. Összegzés 

 

A bemutatott iskolák beépültek a magyar közoktatás rendszerébe. A tanulók a Vallási és 

közoktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott tantervek, tankönyvek alapján tanultak, 

megfelelő képesítéssel rendelkező tanárok tanították őket betartva az értékelésre és 

vizsgarendre vonatkozó általános szabályokat, rendelkezéseket. A végzettségükről a 
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diákok a kornak megfelelő polgári bizonyítványt is kapták. Az szakmai (oktatás) 

felügyeletet végig a kulturális minisztérium gyakorolta. A speciális követelményekkel – 

katonai tárgyakkal – kiegészített – a hadsereg szempontjából egységes – helyi tantervek 

mindig többet nyújtottak, mint a polgári, központi társaik.
817

 

Az oktatás mellett egyenlő hangsúlyt fektettek a nevelésre. A bentlakásos nevelési-

oktatási intézmények eredményesen tudták megalapozni a hivatásos katonatiszti attitűdöt 

középpontban az erkölcsi neveléssel. 

A minőségi oktatás és az kiemelten fontos erkölcsi nevelés mellett azonban mindig 

biztosítottak időt a tanulók életkorának megfelelő játékra, szórakozásra. Bizonyos 

feltételek mellett igyekeztek lehetőséget adni az önállóságra, de a hangsúly elsődlegesen a 

bajtársiasságon volt. 

                                                 
817

 Martinkó 1998. 152. p. 



171 

 

VIII. A soproni Magyar Királyi „Zrínyi Ilona” Honvédtiszti Leánynevelő 

Intézet
818

 

 

1. Az intézet története 

 

Az intézet életre hívásának gondolata 1850-ben vetődött fel, amikor is a Sopronban élő 

Zahradnikné gróf Bolza Matild gyűjtést kezdeményezett egy olyan nevelőintézet 

létrehozásának érdekében, amelyik az 1848-49-es szabadságharcba elesett tisztek leány-

árváinak gondozását vállalta volna.
819

 Ily módon a soproni Nőegylet létrehozott egy 

alapítványt és a megalakulásról szóló jelentést felterjesztették a katonai főparancsnokságra. 

A főparancsnokság pártfogolta az intézmény létrehozását, de javasolta, hogy ne legyen 

teljesen magánjellegű: a szakmai ellenőrzés joga legyen az államé. 1852-ben I. Ferenc 

József jóváhagyta az alapítási szándékot, és ezzel a gyűjtés új lendületet kapott. Így 1855-

ben sor kerülhetett arra, hogy az első növendékeket fogadják. Az összegyűjtött tizenkét 

leánygyermeket ekkor még egy városi lakásban helyezték el, és ők még a soproni Orsolya-

rendi apácáknál tanultak. A növendékek száma azonban rohamosan nőtt, így 1869-ben a 

nevelőintézetet támogató egyesület megvásárolta a Rákóczi Ferenc – akkor Hosszúsornak 

hívott – utcai épületet. Rá egy évre megkezdődött falai között nemcsak az intézeti élet, 

hanem az oktatás is.
820

 

1877-ben feloszlott az intézet életre hívására alakult egyesület és az intézmény a 

hadügyminisztérium kezelésébe került azzal a kikötéssel, hogy végleg Sopronban marad és 

tanulói elsősorban a közös hadsereg tisztjeinek árvái közül kerülnek ki, s az Erzsébet 

királyné által pártfogolt intézmény – a bécsi vagyontalan tiszti családok árva leányai 

számára létesített intézet, a hernalsi – mintájára folytatja működését. Ennek szellemében 

1877 októberében egységes, új tantervet bocsátottak ki a két intézet számára. Az volt az 

elképzelés, hogy a tiszti árvák, a rokkant tisztek és a vagyontalan többgyermekes tisztek 

gyermekei, valamint az anyátlan tiszti leányok ne csupán nevelőnői, hanem tanítónői 

képesítést is szerezhessenek.
821

 

Rövid időn belül azonban szűknek bizonyult az egyemeletes épület, így a minisztérium 

emeletráépítés mellett döntött. Az új szint középpontjában helyet kapott a kápolna, amit 
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1884-ben I. Ferenc József és felesége jelenlétében szenteltek fel. 1890-ben tovább bővült 

az épület: megvásárolták a szomszédos házat, amit lebontottak és helyén újabb szárnnyal 

egészült ki a nevelőintézet.
822

 Az évek során a szomszédos alacsony házak felvásárlásával 

lett egyre nagyobb a kert, valamint az udvar, és elkészülhettek a rendszeres testmozgást 

szolgáló teniszpályák is.
823

 

Az intézet hivatalos neve az 1903. február 19-én kelt rendelkezés értelmében „K. u. k. 

Offiziers-Töchter Erziehungsinstitut zu Sopron (Ödenburg) lett.
824

 

A soproni intézet az utolsó békeévekre teljesen betagozódott a közös 

hadügyminisztérium leányneveltetési rendszerébe: az 1911/12-es tanévtől három 

intézetben folyt a tiszti leányok képzése. A hirtenbergi kastélyban volt az elemi iskola, 

ahonnan a növendékek tízéves korukban kerültek Sopronba, ahol elvégezték a négy polgári 

osztályt, majd innen mehettek tovább a hernalsi (bécsi) intézetbe, ahol tanítónői képesítést 

szerezhettek.
825

 

Az első világháború alatt a soproni iskola földszintjét kórházzá alakították át. Az intézet 

tanári kara is kivette részét a munkából, sebesülteket ápoltak.
826

 

A háború után – Sopron és vele együtt az iskola helyzete is nagymértékben 

megváltozott – átszervezték az intézetet. A magyar Honvédelmi Minisztérium 

fennhatósága alá eső leánynevelőből 1919-ben az osztrák állampolgárságúvá lett 

tanerőknek távozniuk kellett. 1921-ben igazgatói teendőkkel waldbachi Watzesch Jankát
827

 

bízták meg. Az intézetnek el kellett hagynia épületét, és átmenetileg Egerbe költözött. Az 

antantküldöttség, amely Nyugat-Magyarország átadását készítette elő, a tanintézménybe 

költözött. E falak lettek a tanúi 1921. decemberi soproni népszavazásnak, a szavazatokat 

tartalmazó ládákat a földszinti ebédlő- és tornateremben bontották fel és itt is számolták 

össze.
828

 A Monarchia összeomlása és Sopron város hűségének kinyilvánítása után az 

intézet életében új korszak kezdődött.
829
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A leánynevelő 1922-ben költözhetett vissza saját eredeti épületébe. A 8034/eln. 9–1922. 

számú rendelet értelmében az új „magyar királyi Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézet” 

célja az volt, hogy a tanulók olyan házi- és kézműipari végzettséget kapjanak, amellyel az 

intézeti nevelés befejezése után zökkenőmentesen munkát vállalhattak. Azt is leszögezték, 

hogy: „az intézet […] – eredeti célja mellett, hogy növendékeit praktikus életpályára 

nevelje – semmi körülmények között sem tévesztheti szem elől, hogy kifogástalan 

hölgyeket kell nevelnie.”
830

 

Az 1926/27-es tanévben tovább bővült az intézmény épülete: a Hátulsó utcában tanárnői 

lakásokat építettek. 1931-ben elindult a polgári iskola mind a négy osztályának képzése.
831

 

Ezt 1934-től az úgynevezett felsőbb irodai szaktanfolyam egészítette ki. 1933-ban hozták 

létre – a diákok körében csak „beteg”-nek titulált
832

 – gyengélkedő házat.
833

 

A 1930-as évek közepétől újra lehetőség nyílott arra, hogy a növendékek a nyár egy 

részét is együtt töltsék. Deszky Marsik Jenő tábornok állandó nyaraltatási helyet szerzett 

számukra Balatonlellén, ahol három átalakított épületben közel harminc gyerek üdülhetett 

több héten keresztül.
834

 

1937. augusztus 1-jei hatállyal – egy év próbaszolgálat után – dr. Jenny Ilona
835

 került 

az igazgatói székbe,
836

 vezetése alatt számos módosítás történt a tantervben és az iskola 

szerkezetében. 1938 őszétől az alsó négy osztályt latinmentes gimnáziummá alakították, a 

nőipariskola helyére pedig új gyakorlati irányú középiskolai líceumot állítottak fel. A 

Honvédelmi Minisztérium engedélyezte a helyben lakó tisztek leányai számára, hogy 
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bejáró tanulók lehessenek.
837

 Az új igazgatónő szigorú rendet tartott nemcsak a diákok, de 

a tanárok között is. Minden délelőtt hospitált, jelenlétében a tanárnak nem volt szabad 

támaszkodnia és leülnie sem.
838

 

1944 őszén csak másfél hónapig folyhatott a tanítás, a soproni iskolák nagy részét 

katonai kórházzá alakították át. Eleinte úgy tűnt, hogy a leánynevelőnek csak egy része 

szolgál majd egészségügyi célokat, később mégis az egész épületet át kellett engedni és a 

leánynövedékeket tanáraikkal együtt áttelepítették az akkor már üres fiúnevelő Rákóczi 

Intézetbe. Eközben értesítették a szülőket és hozzátartozókat, hogy jöjjenek a tanulókért. 

Négy gyermek maradt csak az intézetben, akiket Jenny Ilona az orsolya rendi apácák 

gondjaira bízott. A tanári gárda nagy része haza utazott, a soproniakat különböző 

jótékonysági munkára osztották be. 

Az intézet épületében az igazgatóság és a gazdasági iroda egészen 1945 áprilisáig 

maradt, amikor a tanárok végleg elhagyták az épületet. Az igazgatónő a fontosabb iratokat, 

az intézmény pecsétjét magánál tartotta, így ki tudta állítani a szükséges igazolásokat. Az 

itthon maradt tanárok 1946. augusztus végéig állományban maradhattak. Bár Jenny Ilona 

szerette volna, hogy az egész tantestületet alkalmazzák, ez nem volt lehetséges.
839

  

A növendékeket 1944 októberében tartós szabadságolás címén engedték el 

szabadságlevél kíséretében. Az iraton feltüntették a növendék nevét, a szabadság 

mibenlétét és a tartózkodási helyét. A szabadságolás tartama a behívásig szólt, amire 

azonban már nem került sor. Az iskola által kiadott szabadságlevél feljogosította a 

kibocsátott növendéket, hogy a szabadság helyére és vissza a kiindulási állomásra a 

katonai díjszabás szerinti kedvezményes menetjegyet válthasson,
840

 sőt, az iskola pecséttel 

látta el az okiratot, amely szerint a felhasználója gyorsvonat igénybevételére is jogosult.
841

 

A tartós szabadságolásra kibocsátó levélen feltüntették azt is, hogy a diák szabadsága alatt 

liszttel, zsírral és cukorral nincs ellátva. Az okmányhoz csatolták azokról a ruhaneműkről 

és felszerelési cikkekről készült listát, amiket a növendék a szabadságára magával vitt. A 

jegyzékben az alsó és felső ruházaton kívül tankönyvek és kották szerepelhettek. Az egyik 

ötödik osztályos diáklány 1944. október 16-án egy sálat, egy kék sapkát, két kabátot, egy 

Bocskai-ruhát, egy piké gallért, egy szoknyát, két blúzt, egy pár magas szárú cipőt, egy pár 
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barna félcipőt, egy pár sportcipőt, négy barna harisnyát, négy darab inget, négy nadrágot, 

két hálóinget, öt zsebkendőt és egy tréningruhát vitt magával hátizsákba csomagolva.
842

 

1946-ban, miután világossá vált, hogy a tanintézmény nem folytathatja munkáját, az 

igazgatónő tanulmányi igazolást adott ki azok számára, akik ezt igényelték. A kézzel írt, 

hitelesített okirat igazolta, hogy az iskola elhagyásakor a tanulók okmányait és indexeit 

elraktározták, amennyiben a szülők ezt nem kérték ki. A háborús események folytán – mint 

ezt már említettük – az egész irattár megsemmisült. Az igazgatónő ezúton kérte, hogy az 

iskolák fogadják el a növendékei számára kiállított igazolást és adják meg számukra a 

továbbtanulási lehetőséget. A dokumentum hivatalosan tanúsította, hogy nevezett tanuló az 

1944/45-ös iskolaévben hányadik osztályba járt és azt, hogy szeptember elejétől október 

közepéig – amíg a honvédelmi miniszter rendelete a növendékeket szabadságolta – 

látogatta az órákat és foglalkozásokat. Azt is tartalmazta, hogy a diák mely osztályokat 

milyen magaviselettel és előmenetellel végezte el.
843

 

Az 1945 áprilisában elhagyott intézeti épület megrongálódott, sokáig üresen állt, 

állapota rohamosan romlott. Az ház helyreállításának költségeit a Könnyűipari 

Minisztérium vállalta. Városrendezési szempontból kifogásolható volt, hogy az épületből 

ruhagyár legyen, de a városi tanácsnak nem volt pénze, hogy szállodává vagy pedagógiai 

intézetté alakítsa.
844

 Az egykori intézet épülete 1952-ben került a ruhagyárhoz, a 6 millió 

forintba került helyreállítás egy évre rá készült el, és még abban az évben megkezdhette a 

működését az ezer munkást foglalkoztató gyár.
845

 Az épület bejárata feletti „Zrínyi Ilona 

M. Kir. Tiszti Leánynevelő Intézet”-feliratot a „Magyar Állami Ruhagyár” cégtáblája 

váltotta fel.
846

 Ma az épület üresen áll. 

 

2. A tanulók felvétele a nevelőintézetbe 

 

A nevelőintézetben ingyenes, félingyenes, alapítványi és néhány fizető helyre 

jelentkezhettek a lányok. A megüresedő államköltséges helyekre a m. kir. Honvédelmi 

Minisztérium pályázatot hirdetett, amely megjelent a Honvédségi Közlöny folyó év 

februári számában. A teljes ellátást nyújtó leánynevelőintézet jótékonysági jellegénél fogva 
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a honvédtisztek (hivatásos, nyugállományú, különös érdemeket szerzett tartalékos tisztek) 

rászoruló leányainak ellátását, nevelését és iskoláztatását biztosította. A pályázók felvétele 

érdemességi csoportok szerint történt. Elsőbbséget élveztek a hadiárvák, az árvák és a 

félárvák, utánuk következtek a hadirokkantak gyermekei és a többgyermekes családból 

származók. Az 1944/45-ös tanévben a leánygimnáziumi oktatású I-V. osztályokba és a 

leánylíceumi tantervű VI-VIII. osztályokba hirdettek meg helyeket. Az elképzelés az volt, 

hogy a következő tanévekben az intézet folyamatosan nyolcosztályos leánygimnáziummá 

alakuljon.
847

 

Az intézet első osztályába azok a leányok kérhették felvételüket, akik az adott tanév 

szeptember 1-jén betöltötték tízedik életévüket, de nem múltak el tizenkét évesek. A 

felsőbb osztályokba való bekerülés az elsős korhoz igazodott. A felvételi pályázatot a 

jelentkező édesapjának vagy gyámjának kellett az évkezdést megelőző áprilisban 

benyújtania a leánynevelő intézet igazgatóságának. A pályázatnak tartalmaznia kellett a 

hirdetményben meghatározott formában megszerkesztett felvételi kérelmet és az ugyanott 

megkövetelt feltételek teljesítését igazoló okmányokat. 1944-ben például mellékelni kellett 

az állampolgársági bizonyítványt,
848

 a honvéd orvosi véleményt, az előző tanév (1943/44.) 

félévi iskolai értesítő hiteles másolatát, szükség esetén az erkölcsi bizonyítványt,
849

 a 

születési és házassági anyakönyvi kivonatokat, illetve keresztleveleket, valamint az előírt 

„Származási Táblázat”-ot, illetve áttekintést kellett adni a jelentkező személyi és családi 

viszonyairól.
850

 Az orvosi vizsgálathoz szükséges űrlapot tartalmazta a pályázati 

hirdetmény.
851

 A személyi és családi viszonyok bemutatásakor az alapadatokon túl 

információkat kellett adni a jelentkező eddigi tanulmányi előmeneteléről, közölni kellett a 

testvérek (száma, neme, ellátottak-e), a szülők, nagyszülők, gyám személyes adatait. 
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Az iskola igazgatósága levélben értesítette a szülőket, ha megfelelt a jelentkező 

pályázata; majd orvosi vizsgálatra, valamint rövid felvételi beszélgetésre rendelte be. A 

behívott pályázók pontos érkezéséről, valamint oda- és – a felvételi kérelem elutasítása 

esetén – a visszautazás költségeiről a hozzátartozóknak kellett gondoskodniuk. Ódry 

Márta, akit édesanyja kísért el Sopronba, így emlékezett 1935-ben lezajlott felvételire: 

„Reggeli után, kilenc órakor indultunk, hogy a felvételi vizsgán pontosan ott legyünk tíz 

órára. A nagy barna kapu félig nyitva várta az érkezőket. A kapu felett nagy betűkkel ott 

állt a felirat: Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet. A rövid 

bejárati folyosó kiszélesedett és jobbra meg balra folyosók nyíltak. Szemben széles lépcső 

vezetett az emeletre. Itt anyám megállt, mintha azon gondolkozna, hogy merre is induljon. 

Valaki odajött és anyám az igazgató irodája után kérdezett. Az mutatta, hogy merre 

menjünk. Bekopogtunk és az igenre beléptünk a tágas irodába. Egy magas, egyenes tartású 

hölgy székkel kínált bennünket, majd beszólított egy egyenruhás férfit, akinek utasításokat 

adott. Rövid idő múlva, két másik hölgy és egy pap jött be és leültek a hosszú asztal másik 

felén. Elkérték a bizonyítványomat és kezdtek beszélgetni velem. Megkérdezték mi a 

kedvenc játékom és szeretem-e az iskolát, ahová járok. […] Azt is kérdezték, szeretek-e 

énekelni. Igennel válaszoltam. […] Fejből össze kellett adnom 39-t és 17-t. Nem volt 

nehéz. Az egész felvételi vizsga nem tartott tovább mint fél órát. Kijelentették, hogy 

felvételt nyertem, de várnom kell még az orvosi vizsgára.”
852

 Az intézet orvosa 

megvizsgálta a kislányt, ám a testsúlyát nem találta megfelelőnek. Így Mártának még egy 

évet kellett várni, hogy az intézet növendéke lehessen, de a rá következő évben a második 

osztály tanulója lett „a katonai női iskolának Sopronban”. 

Futaky Hajnát a felvételnél leginkább az bántotta, hogy füle alá érő, csinos 

apródfrizurájától meg kellett válnia. Az alsós korúaknak a fülüket éppen eltakaró hajnál 

hosszabb frizurájuk nem lehetett.
853

 14 éves kortól lehetett megnöveszteni a hajat, de 

hosszabb hajnál is előírás volt a két copf vagy a pertlivel hátrafogott és -tűrt viselet.
854

 A 

hajmosáskor a szobalány segédkezett a lányoknak, az idősebbek hintőporozhatták a 

hajukat. 
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3. Az intézeti rend és ellátás 

 

A felvett növendékek a nevelőintézetben teljes ellátásban részesültek. Államköltségen folyt 

az élelmezés, ingyen kapták az intézeti ruházatot és a szükséges tankönyveket és 

taneszközöket. Díjtalan volt az elhelyezés és a mosatás is. A hozzátartozókat azonban 

kötelezték, hogy az intézet által előírt zsebpénzt rendszeresen küldjék meg a diákoknak. A 

gondviselő kötelessége volt a szükséges egységes tisztálkodó szerek biztosítása. Már a 

felvételire a növendékeknek magukkal kellett hozniuk hat darab törülközőt, tizenkét darab 

zsebkendőt, három pár barna harisnyát és három pár rövid fehér tornaharisnyát. Az 

intézetbe felvett minden egyes növendékre és azok hozzátartozóira kötelezően érvényes 

volt az intézet „Szolgálati utasítása” és a „Házirend”. Ezek be nem tartása a tanulók 

azonnali elbocsátását vonhatta maga után.
855

 

Az eddigi kutatásokból úgy tűnik, hogy mind a Szolgálati utasítás, mind a Házirend 

odaveszett a háború alatt az intézet egész irattárával együtt. A növendékekre és a szülőkre 

vonatkozóan fontos tudnivalókat tartalmazott az a körlevél, amelyet az iskola igazgatónője 

küldött ki az intézet hallgatóinak és családjaiknak a tanévkezdés előtt.
856

 Miután az intézet 

rendszeresen nem tudott szülői értekezletet tartani, ezért a szükséges információkat a 

látogatások és levelezés útján tudatták a gondviselőkkel. A növendékeket minden vasárnap 

és ünnepnap lehetett meglátogatni, délután fél hattól hétig. A leányokat minden első és 

harmadik vasárnap felkereshették a soproni „Rákóczi Ferenc” hadapródiskolában tanuló 

fiútestvérek – mint erről már szó esett. Minden látogató neve és mindenki, aki a 

növendéket az épületből kivitte, belekerült az ún. Látogató könyvbe. Kimenőre a tanuló 

csak bejelentett és a kivitelre jogosult rokonnal vagy ismerőssel mehetett. Az eltávozás a 

város területére szólt, azt elhagyni csak az igazgatónő engedélyével volt szabad. Kimenőre 

a szülőkkel és nagyszülőkkel minden hónap első és harmadik vasárnapján délelőtt tíz 

órától este nyolcig kerülhetett sor, távolabbi ismerősökkel csak minden első vasárnap. A 

látogatások alkalmával nyílt lehetősége a szülőknek, hogy felvegyék a kapcsolatot a 

gyermekek elöljáróival és érdeklődjenek a növendék előmeneteléről. Az igazgatóság 

lehetőséget biztosított arra, hogy a hozzátartozók bepillantást nyerjenek az intézet belső 

életébe, de nem ajánlották, hogy a gondviselők a tanulóról közvetlenül a szaktárgyakat 
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tanító tanárral konzultáljanak. Ha az intézet vezetőségével a személyes kapcsolatfelvétel 

valamilyen oknál fogva nem jöhetett létre, az igazgatóság levélben kereste meg a szülőket 

és ugyanezt az utat választhatták a gondviselők is. Ebben a kérdéskörben az intézet egy 

óvatos intéssel is élt. Leszögezték, hogy „az intézet egyébként minden beérkező levélre 

válaszol és minden kérést elintéz. Ezért felesleges és nem is célszerű a kérést magasabb 

parancsnokság vagy közbenjárók útján az intézet igazgatóságához eljuttatni. Legjobb mód 

az egyenes út, a személyes vagy levélbeli érintkezés felvétele, mert esetleges félreértések 

így küszöbölhetők ki a legjobban, a kérés pedig így intéződik el a leghamarabb.”
857

 

A növendékeknek kötelező volt minden héten szüleiknek vagy gyámjaiknak levelet írni. 

Az intézet a szülőktől is elvárta, hogy egy héten egyszer ők is írjanak a diákoknak, ezt 

nevelési célzatból tartották fontosnak. A levélpapírt, levelezőlapot és a bélyeget az iskola 

vásárolta meg a tanulók zsebpénzéből. Élelmiszercsomagot évente kétszer kaphattak a 

növendékek, születés- és névnapjukkor. Ezeken kívül mikuláskor érkezhetett egy 

édességcsomag. A jeles napi ajándékcsomagok öt kilogrammnál nem lehettek nehezebbek 

és nem tartalmazhattak húsfélét. A születés- és névnapokat be kellett jelenteni év elején az 

osztályfőnöknek. Ha valakinek az ünnepnapjai kívül estek a tanéven, válaszhatott magának 

egy tetszés szerinti napot. A növendékek részére szánt zsebpénz és különóra-díjakat 

postautalványon küldhették a szülők. 1941-ben a zsebpénz összege alsó évfolyamosoknak 

havi három pengő volt, míg a felsőbb tagozatosoknak havi hat pengő. A zsebpénzt az 

osztályfőnök vaskazettában tartotta és onnan osztotta ki. Mivel az iskola minden 

szükségeset biztosított a tanulók részére, általában bélyegre, csokoládéra, szappanra 

töltötték a lányok.
858

 

A körlevél utolsó pontja azzal foglalkozott, hogy a növendékeket otthon abban a 

szellemben neveljék, ahogy az intézetben. Felhívták arra a figyelmet, hogy „különösen 

káros és fegyelemromboló, ha otthon a növendék szabadon nyilatkozhatik az intézet, ennek 

élete, rendszere és esetleg tanárnői ellen. Ám ez hálátlanság is, mert hiszen a növendék a 

nemzet áldozatkészségének neveltje s így csakis mélységes hála töltheti el mind a 

hozzátartozókat, mind a növendékeket az intézet iránt. […] A szabadság a jó előmenetelű 

növendék részére az üdülés, szórakozás ideje. A növendék azonban ekkor is foglalkozzék 

valami hasznos dologgal, sportoljon, olvasson is.”
859
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A szünidő eltöltésére az intézet is lehetőséget adott, ugyancsak a Honvédségi 

Közlönyben jelent meg a balatonlellei fiú és leány szünidei otthonokba való beutalás iránti 

kérelmek benyújtására szólító felhívás.
 860

 A nyaralóhelyre az intézeti neveltek 

automatikusan mehettek, de néhány helyet fenntartottak olyan tiszti gyerekek számára is, 

akik magánnevelésben részültek. A nyaralóhelyre a gyerekeknek legyenek intézetisek vagy 

magánnevelésben részesültek. Az alábbi holmikat kellett magukkal vinni: egy rend 

ünneplő ruhát, egy melegebb házi ruhát, egy könnyű házi ruhát, torna vagy sport ruhát, 

tornainget, tornanadrágot, tornacipőt, vállpántos fürdőruhát, fürdőlepedőt, fürdőcipőt, 

fehérneműt és tisztálkodási szereket.
861

 A külsős gyerekek ruháit el kellett látni 

névmegjelöléssel, ugyanúgy, ahogy az intézetben a növendékek holmijara is rá került a 

címke névvel és az intézeti számmal. 

 

3. 1. Az intézeti állománykönyv 

 

A tanévkezdés után a növendékek és az intézeti személyzet adatait bejegyezték az ún. 

állománykönyvbe, amit szeptember végén zártak le. A növedékekkel kapcsolatban 

bekönyvelték évfolyamuk és osztályuk számát, nevüket és intézeti azonossági számukat, 

születési helyüket és idejüket. Bekerült a pontos adat arról, hogy a diák pontosan hány éves 

volt a tanév kezdetekor. Ezeken kívül feljegyezték a tanulók állampolgárságát, illetőségét, 

vallását, anyanyelvét, azt, hogy milyen más idegen nyelven, milyen fokon beszél. A 

könyvben szerepelt az is, hogy a növendéket mikor vették intézeti nevelésbe, milyen 

oktatásban részesült azt megelőzőleg. Jelezték, hogy milyen helyet foglalt el, illetve milyen 

kedvezmények illették meg. Feljegyezték az állománykönyvbe az apa és az anya adatait, az 

esetleges árvaságot, az ellátott és ellátatlan testvérek adatait, valamint az előző tanév 

magaviseleti és összeredményét. Az állománykönyv másik felében szerepelt az 

igazgatóság, a tan-, nevelő-, közigazgatási- és segédszemélyzet.
862

 A naplóban róluk a 

következő adatok szerepeltek: rendfokozatuk és rangosztályuk, nevük, családi állapotuk, 

mely rendelettel, mikor lettek beosztva, valamint a szolgálati alkalmazásuk. A 
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Hadtörténelmi Levéltárban az 1940/41. tanévben készült állománynapló maradt fenn,
863

 

ekkor 22 fő volt az intézmény személyzetének száma. Az intézetben egy igazgatónő, tíz 

rendes tanár, négy szerződéses tanár, egy nevelőnő, egy szerződéses orvos, egy gazdasági 

vezető, egy raktárfelelős, két betegápoló és egy titkár volt beosztva. A tanárok alapfeladata 

a szakórák tartása volt, de be voltak osztva a növendékcsoportokhoz és közülük kerültek ki 

az osztályfőnökök is. A szaktanárok voltak a különböző szertárak őrei is, az intézeti 

iskolában volt rajzszertár, természettan és vegytan szertár, tornaszertár, természetrajz és 

földrajz szertár, valamint kézimunkaszertár. Egy-egy tanár volt a szemléltető képek őrzője, 

az önképzőkör elnöke, a tanári könyvtáros, illetve az ifjúsági könyvtár kezelője, a sportkör 

és a kirándulások vezetője, valamint a tanári étkezde felügyelője. Érdekesség, hogy nem 

csak a tanárok tartottak órát, hanem a többi alkalmazott is, így az orvosnő vezette az 

egészségtan órát, a titkárnő pedig a kézimunka oktatásába segített be. (54. kép) 

A tanárnők katonai rangosztályba voltak sorolva. Eleinte az összes tanárnő bent lakott 

az intézetben, csak kevesen kaptak engedélyt arra, hogy kiköltözzenek a városba. Az 

oktatóknak külön lakosztályaik voltak, ahová a növendékeknek tilos volt felmenni. Ez 

természetesen megindította a diáklányok fantáziáját. Blancz Valerie tanárnő emlékei 

szerint a tanári kar nagyon összetartott, nagyon kedvelték egymást, jó barátságban voltak. 

Minden vasárnap ebéd után egy-egy tanárnőnél összejöttek kávézni, ezen alkalmakkor 

megbeszélték az összes növendéket és eseményt.
864

 A tanári kar élete akkor változott meg, 

mikor a vezetőség úgy döntött, hogy tovább növeli a növendékek létszámát. Mivel több 

helyre volt szükség, a tanárnőket kitelepítették az intézetből és csak az igazgatónő lakása 

maradt az intézetben, illetve a házvezetőnőjé és az ügyeletes szoba. Minden estére 

beosztottak ügyeletes nevelőt, aki az ügyeletesi szobában tartózkodva készenléti 

szolgálatot tartott, minden tanárra ciklikusan, körülbelül tíz naponta került sor. 

 

3. 2. Orvosi jelentés a növendékekről, 1940 

 

A tanév elején, októberre elkészült az orvosi jelentés, ez volt az első negyedéves 

sportorvosi jelentés. Az intézet orvosa táblázatba foglalva írta meg beszámolóját. Az 

orvosi jelentésben névsorban szerepeltek a növendékek. Feljegyezték a tanulók születési 

évét, testsúlyát, testmagasságát, mellkas kerületét, tüdő térfogatát, testalkatát, csontozatát, 

tápláltsági fokát, pulzus számát, vérnyomását, fogazatuk állapotát, a vizeletvizsgálat és a 
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szemvizsgálat eredményét, valamint az átvészelt betegségeket. 1940 októberében a nevelő 

intézetnek 119 növendéke volt. Testalkatukat tekintve 46%-uk volt nyúlánk, 20%-uk 

zömök, 30%-uk karcsú és 4%-uk vállas felépítésű. Az iskolaév kezdetén 34%-uk volt jól 

táplált, 60%-uk közepesen táplált és 4%-uk volt gyengén táplált, egy esetben jegyezték fel, 

hogy a diák igen jól táplált volt.
865

 A dátummal bejegyzett betegségek között 

leggyakrabban légcsőhurutot és influenzát jegyeztek fel. Az orvosi közleményben 

feltüntették, milyen sportágban jeleskedett a tanuló, külön jelezték, ha jó mozgás- vagy 

ugrókészséggel rendelkezett. A sportok között leggyakrabban a lovaglás, a torna, az 

atlétika, a tenisz és a korcsolyázás szerepelt. 

Az intézet nagy figyelmet fordított a tanulók egészségére. Megkívánták minden 

hallgatójuktól, hogy sportoljon. Lehetőséget biztosítottak különböző sportágak művelésére, 

a kibővített kertben helyet kapott több teniszpálya és tornaudvar is. Június közepén minden 

évben házi tornabajnokságot rendezett az iskola, a kiemelkedő tanulókat éremmel 

jutalmazták.
866

 (57–58. kép) A leánygimnáziumok között szervezett tornaversenyeken is a 

zrínyista lányok szerepeltek a legjobban. A tornaversenyeken kimagasló eredményeket 

elérő növendékek nevét megörökítették a leánynevelő intézet évente megjelenő 

értesítőjében. (55–56. kép) 

 

4. Magyar Királyi Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézet Értesítője 

 

A soproni Székely és társa könyvnyomdában látott napvilágot minden tanév végére a 

Magyar Királyi Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézet Értesítője. Címlapján az intézet 

homlokzatának fényképe volt, amely alatt Zrínyi Ilona képmását helyezték el a Pappváry 

Elemérné „Hiszek egy…”-ének soraival. Az értesítő évről évre azonos tartalmi felépítéssel 

jelent meg. Elsőként mindig egy nevelésről szóló cikk vagy tanulmány volt olvasható 

benne
867

 vagy az aktuális eseményekről beszámoló írás.
868

 

Az állandó fejezetek között helyet kapott az iskolaév eseményeinek és a személyzet 

tagjainak bemutatása, a szertárak és a tanítási anyag gyarapodásának áttekintése, valamint 

a különböző statisztikák. A kimutatások között megtalálhatók voltak a növendékek 

osztályzatainak statisztikája, illetve táblázatot állítottak össze a tanulók születési ideje, 
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vallása, anyanyelve, idegennyelvtudása, magaviselete, tanulmányi előmenetele és állandó 

lakhelye alapján. Az 1935 júniusában befejeződő tanévben a nevelőintézet polgári 

leányiskolában, ipari iskolájában és szaktanfolyamán tanulók összlétszáma 91 fő volt. 

Közülük 26% 1913 és 1918 között, a legnagyobb részük, 67%-uk 1919 és 1923 között, 

7%-uk pedig 1924–1925-ben született. A lányok 72%-a volt katolikus, 15%-uk református, 

10%-uk evangélikus és 3%-uk unitárius vallású. A növendékek – négyüket leszámítva – 

magyar anyanyelvűek voltak, 69%-uk csak magyarul tudott, 28%-uk jól beszélt németül, 

egy-egy lány beszélte a francia és az olasz nyelvet. Az osztályozott diákok 90%-a példás, 

10%-uk jó magaviseletű volt, 27%-uk mutatott jeles, 39%-uk jó, 28%-uk elégséges és 6%-

uk elégtelen előmenetelt. A tanulók egyharmada volt budapesti illetőségű, többségük 

vidékről származott.
869

 

 

5. Egy tanítási év eseményei 

 

Az iskola éves eseményeiről is az értesítőkből kaphatunk képet. Szeptemberben a tanári 

kar számára az alakuló értekezlettel kezdődött meg a tanév. A hónap első hetében tartották 

a felvételi vizsgákat és adtak lehetőséget a beiratkozásra. A felvételi vizsgákkal egy időben 

voltak a javítóvizsgák. Azok a tanulók tehettek pótvizsgát, akik egy vagy két tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kaptak. Azoknak, akik több tárgyból buktak meg, osztályt kellett 

ismételniük. Az intézet többi növendékének a pótvizsgák után kellett bevonulnia. 

Októberben mindig megtartották az aradi vértanúk ünnepét (59. kép) és a hónap végén 

kezdődött az első hosszabb szünet. November elsején az intézetben maradt hallgatók, akik 

nem távoztak el az őszi szünetben, megemlékezést tartottak minden évben a Sopronban 

eltemetett diákokról. Decemberben nem maradhatott el a tréfás Miklós est és a Kormányzó 

nevenapjának megünneplése. A karácsonyi szabadság általában december 22-én kezdődött 

és január második hetéig tartott. Az intézetben maradt növendékek 24-én este megtartották 

a karácsonyfa ünnepét. A második félév első nagy eseménye a farsangi est volt. (60. kép) 

Márciusban a 1848-as forradalom ünnepét szűk körben rendezték meg az intézményben, 

áprilisban volt a Rákóczi-ünnep. A tavaszi hónapok valamelyikére esett a húsvéti szünet. 

Júniusban voltak a záróvizsgák és a hónap közepén a már említett sportversenyek. A 

vizsgák után megkezdődtek a szabadságolások, illetve a növendékek egy része 

Balatonlellére utazott. 
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A szünet kezdetekor Győrből bérelt személyvagonban kísérték a növendékeket 

Budapestre, egy kocsi ment Szombathely felé, a végcélnál vehették át a „szállítmányt” a 

szülők.
870

 

A tanárok havonta rendszeres értekezletet, januárban és júniusban osztályozó ülést 

tartottak. Az iskola életében jeles esemény volt, ha kiemelkedő személyek látogatták meg 

az intézményt. Évente egyszer szerveztek gázvédelmi és légoltalmi gyakorlatot. A 

leánynevelő intézet gyakran rendezett közös programot a soproni „Rákóczi Ferenc” 

honvédreáliskolai nevelő intézettel. Vasárnaponként a lányokat a „Rákócziba” vitték 

mozifilmet nézni. Általában történelmi vonatkozású műveket és játékfilmeket tekintettek 

meg.
871

 A felsőbb osztályos (V-VII. évfolyamos) növendékek részt vehettek a reáliskola 

által rendezett esteken, például a Mikulás-esten vagy a farsangi bálokon. A lányok 

résztvevői voltak az ún. „cőger”-báloknak is, amit rendszerint a soproni Kaszinóban 

rendeztek meg. (61. kép) A zrínyista lányok jelen voltak a Rákóczi Intézet udvarán 

rendezett tornaünnepélyen is. Az idősebb növendékek a cőgerekhez jártak tánciskolába is, 

ehhez azonban a szülők beleegyezése kellett. 

A városban vasárnaponként tettek zárt rendben, kettesével sétákat, a Lővér soron át a 

Rákóczi előtt végig. A tanárok és a felsőbb éves ügyletesek felügyelték a rendet, különösen 

a postaládáknál, hiszen előzetes elolvasás nélkül nem lehetett levelet küldeni.
872

 

Bár szigorú fegyelem uralkodott az intézetben, a farsangi mulatságok mindig nagy 

vidámságot hoztak a nevelde életébe. Blancz Valerie tanárnő így emlékezett az egyik 

farsangra: „…meg kell említenem azt a felvonulást, amikor a felvonulás élén egy fiúruhába 

öltözött növendék vitt egy táblát, hogy „200 havi fix”. Utána jött a nyomorgó családja, hét 

nyomorgó kisgyerek, mert akkor Magyarországon elég rossz viszonyok voltak. Nehéz volt 

az elhelyezkedés és ugye 200 fíxes állások voltak akkor a mentőövek. És amikor az 

ipariiskola megszűnt, akkor annak a temetését játszották el a farsangi felvonuláson: elöl 

jöttek a gyászolók, akik a sötétkék köpenyekbe burkolva a gyászoló közönséget képezték 

és bársonypárnákon vitték a kitüntetések helyett az ipariiskola szerszámait: a körzőt, a 

háromszögvonalzót és a különböző rajzszereket. Aztán egy hordágyon vitték a próbababát, 

amely az ipariiskola holttestét jelképezte, az egyik növendék pedig Chopin gyászindulóját 

játszotta hozzá.”
873

 A farsangi műsort minden évben az adott hatodik osztály rendezte, így 

volt ez 1941-ben is. Ebben az évben a soron lévő osztály színdarabokat adott elő. Az egyik 
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színműhöz cőgereknek öltöztek a lányok, a másikhoz pedig a visszacsatolt területek 

lakóinak. 1944-ben a soron következők táncbemutatót tartottak a tornaterem színpadán. Az 

iskola névadója tiszteletére bújhattak újra jelmezbe a tanulók, amikor a Zrínyi Ilona-

emlékműsorban felelevenítették a nagyasszony életének főbb mozzanatait.  

A növendékek gyakran mehettek színházba, illetve szabadegyetemi előadásokra. A 

zeneértő növendékek hangversenyre járhattak. A szülők által küldött pénzből az intézet 

megvásárolta koncertbérletet és a diáklányokat esténként elkísérték a programra.
874

 

Az intézmény tanulói számára vasár- és ünnepnapon vallásfelekezet szerint kötelező 

volt az istentiszteleten részt venni. A katolikus növendékek ezt az intézet kápolnájában 

megtehették, a többi nevelt a városban vagy a Rákóczi Ferenc Honvéd Főreáliskolai 

Nevelőintézetben vett részt az istentiszteleten. Itt szervezték meg a református és 

evangélikus diákok számára a konfirmációt is. 

 

6. A napirend 

 

Az intézetben nagy fegyelem uralkodott, sőt 1940-ben bevezették a teljes katonai rendet: 

nem csak ügyeletes tanár volt, hanem a felsőbb osztályosok közül kijelölt ügyeletes 

növendékek is részt vettek a fegyelmezésben.
875

 A diákok pontos beosztás szerint töltötték 

napjaikat. Hétfőtől szombatig 6.30-kor keltek, beágyaztak, meg kellett mosakodni, a 

reggeli időpontjáig (7.40-ig) lezajlott a reggeli torna. 8-kor kezdődött a tanítás, az ún. 

hosszú vagy nagy szünetig három tanórát tartottak meg. Az órák 45 percesek voltak, 

köztük 10 perces szünettel. (62. kép) 10.35-kor megkapták a növendékek a második 

reggelit és mindenkinek kötelező volt kimenni a szabadba. A nagyszünet 20 perces volt, az 

ebédig még további három órát kellett a diákoknak végigülni. Az ebéd 13.45-kor 

kezdődött. Délután még volt általában három tanóra. A diákok 17.15-kor uzsonnát kaptak 

és 19.30-kor szolgálták fel a vacsorát. Este egy óra állt rendelkezésre, hogy imádkozzanak, 

megmosakodjanak és megfésülködjenek a lefekvés előtt, este 9-kor volt a takarodó. 

Délelőtt általában csak tanórák voltak, a délutáni órákat használták fel ismétlésre, másnapi 

készülődésre és korrepetálásra a diákok és tanáraik. Késő délután került sor a zene- és 

táncórákra, a játékokra, a szabadidős tevékenységekre és szükség esetén a további 

ismétlésekre. (63. kép) Állandó elfoglaltság volt szerda délután és kora este a sport és az 

önképzőköri képzés. Szombaton délután 16.30-tól 17.15-ig kötelező volt a részvétel a 
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litánián és a bibliaórán. A vallásoktatás után nyílt alkalom arra, hogy a tanulók megírják 

leveleiket és megfürödjenek. Vasárnap 7-kor volt az ébresztő, a 7.45-ös reggeli után ki-ki 

vallása szerint istentiszteletre ment. 10.15-kor kapták meg a növendékek a tízórait, majd 

ebédig szabadfoglalkozás volt, ebéd után az osztályok sétálni mentek vagy kirándulni, 

illetve moziba. A vasárnap volt a látogatások és a kimenők napja is.
876

 

Az intézetben 1937-ben egy önképzőkör és egy sportkör működött. Az önképzőkör 

tagjai az ipariskola II-III. éves növendékei voltak. A kör munkájáról havi gyűléseken 

számoltak be. A sportkör 1934 májusában alakult, alapszabályához a honvéd reáliskolák 

sportköreinek szabályait vették alapul. Három szakosztály létezett: torna-atlétika, játék-

torna és télisportok. Alakult még egy negyedik szakosztály is, a vívó, ami azonban a 

diákok leterheltsége és a gyakorlati órák hiánya miatt nem működött.
877

 

A reggeli torna tulajdonképpen énekkel kísért sétát jelentett – nyáron az udvaron, télen 

a folyosón. Legtöbbször az A csitári hegyek alatt kezdetű népdalra meneteletek a 

növendékek.
878

 

A katonás új rendről az egyik növendék 1941-ben a következőket írta naplójába: 

„reggel 6 óra 40-kor ébresztő, jön az ügyeletes növendék (VIII-os), felkelt, esetleg egy 

pohár vízzel. Széjjeldobjuk az ágyat, persze rendesen: fejnél egy matrac, lábnál kettő, 

pokróc összehajtva középen, rajta párna. Az ágynak és a pokrócnak fedezni kell, vagyis 

egy síkban kell lennie. Mosakodni mentünk. A kicsiknek feltartott karral kell megmutatni, 

hogy mindenütt be vannak szappanozva s a fogkefét is meg kell mutatni, hogy rajta van-e a 

krém. […] Reggelire általában tejeskávé vagy kakaó, vajas vagy sajtos zsemle vagy kalács 

van. Aztán sorakozunk és felmegyünk a hálótermekbe bevetni az ágyakat és az ágyak 

mellé állunk vigyázzállásban. A csoportnapos tanárnő megnézi, rendben van-e minden. 

Majd lemegyünk a tanterembe, melyet az osztályügyeletes növendék tart rendben s felelős 

az osztályelsővel a rendért. […] Nagytízpercben, úgy 11 óra körül van a kihallgatás: 

mennek az osztály- és csoportügyeletesek s akiket még kiküldtek, vagyis rendeltek –, tartja 

a századparancsnok. […] 5 óra 40-kor van a parancshirdetés, levélosztás, majd 20 perc 

szünet, aztán ismétlés. Mindig benn van az ismétlés-ellenőrző tanárnő. Ha megtanultuk a 

másnapi leckét, átmehetünk az üdülőbe
879

 vagy zongorát gyakorolni a zongora-szobákba. 

Vacsora után 9-kor van a takarodó. Ilyenkor a csoportügyeletes növendéken kívül, aki a 
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nyugvó létszámot jelenti, mindenki fekszik. Lehet aludni, de ez ritka eset, mert 

tulajdonképpen most kezdődik az élet. A szobaparancsnok ágyát szétkapcsoljuk, kefét 

vagy szivacsot vagy lavór vizet teszünk bele. Ők ezen jót mulatnak mindig.”
880

 Az 

ügyeletes tanárok és növendékek a fiókokat és szekrényeket is ellenőrizték. Minden 

felcímkézett holmit meghatározott rendben megfelelően összehajtogatva kellett elrakni. Az 

ügyeletesek újra rakattak a polcokat és a fiókokat, ha nem szabályszerűen tették el a diákok 

a dolgaikat.
881

 

 

7. A növendékek által használt terek 

 

A nyolc tanterem az épület első emeletén kapott helyet. A padok két sorban helyezkedtek 

el, és az asztalfiókok névvel voltak ellátva, lakattal lehetett zárni. Az elérhető magasban 

elhelyezkedő ablakokat papírral beragasztották, egy részt azért, hogy a növendékek ne 

bámuljanak ki, másrészt, hogy avatatlan szemek ne nézzenek be.
882

 Az osztályelső mindig 

az első pad jobb szélén ült.
883

 A tantermek hátuljából nyílott a társalgó,
884

 amit a diákok 

üdülőnek neveztek. Nappali-szerűen voltak berendezve modern bútorokkal, volt bennük 

zongora, rádió, gramofon, társasjátékok és könyvek. Fiókos szekrényben ott tartották a 

növendékek csomagjainak nem romlandó részét. A tanulók leckéjük befejezése után 

mehettek át az üdülőbe szabadfoglalkozáskor, és ügyeletes nagyobb diák felügyelete 

mellett.
885

 

Az iskola területén volt még az igazgatói iroda, a tanári szoba, ahonnan nyílott a 

könyvtár, a tornaterem és szertárak. Az ipariskola mintadarabjait a folyosón elhelyezett 

szekrényekben tartották.
886

 Az osztályok hálótermei a második emeleten helyezkedtek el, 

az ágyak itt fejrésznél összetolva helyezkedtek el. Az éjjeliszekrények ajtaján rendtábla 

volt kiszögezve. A felnyitható tető alatt található rekeszbe kellett bepakolni meghatározott 

helyre a fésűket, keféket, szappantartót, fogpasztát, fogkefét és a fésülködő-kendőt. A 

hálótermekből nyílt a mosdó, a mosdást ún. mosdószoknyában kellett megejteni. A fürdő 

az előcsarnokból nyíló szuterénben volt, egy nagy teremben jobbra és balra sorakoztak a 

zuhanyfülkék, fehér kendővel elválasztva. Pontosan beosztották, melyik osztály mikor 
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fürdik. A tanárok alaposan ellenőrizték, hogy minden növendék könyöke, sarka és nyaka 

eléggé tiszta-e. A tan- és hálótermeket vaskályhával fűtötték, a folyosókat sehogy, 18 

foknál azonban a fűtött helyiségekben sem lehetett melegebb.
887

 Az internátusi szárnyban 

volt az ebédlő, kisebb diákok számára egy játszószoba, nagyobbnak egy társalgó.
888

 

Az étkezésnél az asztalfőn egy rangidős növendék foglalt helyet, egy pincér figyelte, 

hogy hol mutatkozik bármiben is hiány. Mindenből annyit lehetett venni, amennyit 

megettek. Aki nem tudott szépen enni, annak könyvet tettek a hóna alá. Volt például 

francia asztal, ahol a francia tanárnő vezetésével a növendékek gyakorolhatták a francia 

társalgást.
889

 

 

8. Fegyelem 

 

A szigorú fegyelemmel együtt járt a kihágások büntetése. A szabálytalanul viselkedő 

növendék nem mehetett kimenőre, így például nem vehetett részt a Rákóczi Intézetbe tett 

mozilátogatáson. Az ügyeletes tanárok néha parancsot kaptak, hogy ellenőrizzék a 

növendékek fiókjait. A cél az volt, hogy keressenek rúzst, púdert, leveleket, minden 

olyasmit, ami – a személyzet szerint – nem volt illő a tiszti lányokhoz.
890

 Az intézet 

vezetése nagy figyelmet fordított a morális fegyelemre, levelezni csak a szülőkkel volt 

szabad. Az ún. „balkezes” leveleket a városban lakó rokonok közvetítették a leány- és a 

fiúnevelőintézetek között. Amikor megtalálták a lányoknál az illegális szerelmes leveleket, 

büntetésből fél évig végig kellett állniuk az ebédet és a vacsorát a büntető-kiállító macska-

asztal mellett.
891

 A fiúkkal folytatott levelezésről az igazgatónő azonnal értesítette a 

szülőket, ha azok engedélyt adtak a kapcsolattartásra, tovább mehetett az üzenetváltás. A 

levelek természetesen felbontva érkeztek a címzett kezébe. 

 

9. A tanrend, tanórák 

 

Az 1930-as évek második felében az I. és II. évfolyamon a tanulók ugyanazokra a 

tanórákra jártak. Tanultak számtant, magyar nyelv és irodalmat, szépírást, földrajzot, 

állattant, hittant, német nyelvet, rajzot és éneket. Délutánonként tartották a testgyakorlatot 
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és kézimunka órákat. A III. évfolyamtól kezdték tanítani a történelmet, a természettant és a 

francia nyelvet. A IV. osztálytól az egészségtannal, a vegytannal és a háztartástannal 

bővült az órák köre, a délutáni foglalkozások között megjelent fakultációként az angol 

nyelv. A háztartástan óra keretén belül főzni, mosni, vasalni tanultak a lányok. Az V. 

évfolyamos diákok már díszítőrajz és anyagtan köréből szerezhettek ismereteket. A VI. és 

VII. osztályban művészettörténetet, gyorsírást és ruhadíszítést is elsajátíthattak a 

növendékek. Az utolsó évfolyamban komolyabb órák is bekerültek az órarendbe, a diákok 

tanulmányokat folytathattak lélektan és alkotmánytan terén, ezenkívül ismereteket 

szerezhettek az állásbetöltés kötelmeiről. 

A háború kitörése után kiépítették az intézetben az óvóhelyet és heti rendszerességgel 

tartottak gyakorlatokat, óvóhelyre vonulást és gázálarcos próbákat. Éjjel az ágyból 

kiugorva fekete tréningruhát és köpenyt kellett húzni és rohanni az óvóhelyre.
892

 

Az utolsó év végén az érettségizők a bizottság előtt magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, természetismeretből, mennyiség ismeretből, nevelési ismeretekből, valamint 

a gyakorlati tantárgyakból, háztartási ismeretekből és rajzból tettek vizsgát. A 

bizonyítványba belekerült az iskola többi tantárgyában tanúsított előmenetel is. A bizottság 

tagjai az érettségi tantárgyakat tanító tanárokból, az intézet igazgatójából, a Honvédelmi 

Minisztérium képviselőjéből és a tankerület főigazgatójából, aki a bizottság elnöke volt, 

kerültek ki. Idegen nyelvből kiegészítő érettségi vizsgát lehetett tenni.
893

 Érettségi után az 

árva növendékek stafírungot kaptak, amit ők maguk választhattak ki.
894

 

A növendékek az év végén kapták meg minősítésüket. Az évzáró ünnepségen hirdették 

ki a tanulók osztályonkénti rangsorát. Ezt az eleinte Zrínyi Ilona kezdőbetűivel hímzett, 

később zománcozott kitüntetést hordták a tanulók. Eredménytől függően a diákok arany, 

ezüst vagy zöld szegélyű viselésére voltak jogosultak.
895

 Az 1930-évek közepén az iskola – 

a fiúnevelő intézetek mintájára – áttért a ruhára felvarrt, sávval és gombbal jelölt 

rangjelzésre. A bal ingujjra varrták fel a tanulmányi előmenetelt jelző piros filclapocskát. 

(64. kép) A két sáv két gomb jelezte a jeles tanulmányi eredményt, a két sáv a jót, az egy 

sáv egy gomb a közepest, míg az egy sáv az elégséges eredményt. A zománcozott 

jelvényből az intézeti összetartozás jele lett. (65. kép) Ugyanúgy, ahogy a hűséggyűrű is, 

amelyet érettségi után búcsú ajándékként kaptak a növendékek. A királykék zománc háttér 
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előtt a Zrínyi család címere volt látható, a gyűrű belső oldalára belevésték az intézet 

jelmondatát: „szeretettel, hűséggel”. (66. kép) 

 

10. Az intézeti ruházat 

 

A tanulók az intézeti ruházatokat ingyen kapták használatra. Általában formaruhában 

jártak. A külsős bálokon rendszerint saját ruháikban jelenhettek meg az ifjú hölgyek. Az 

1930-as, 1940-es években hét közben kék-fehér csíkos vászonblúzt viseltek sújtásos kék-

fehér gallérral és mandzsettával, hozzá térdig érő egy zsebes kék szoknyát. (67. kép) A 

ruha fölé kellett venni a cloth-kötényt, melynek mellrészén volt egy kis minta, elöl pedig 

két zseb. A zsebekben kizárólag zsebkendőt volt szabad tartani, ezt gyakran ellenőrizték is. 

A hétköznapi egyenruhához drapp flórharisnyát és barna bőr félcipőt kellett húzni. Jó idő 

esetén a csíkos blúz rövid ujjú változatát, harisnya helyett fehér zoknit kellett viselni a zárt 

cipővel. A blúzra gombolható gallérnak és mandzsettáknak két változata volt: egy 

díszesebb és egy kevésbé míves. Kora ősszel és nyár elején a hétköznapi egyenruha a 

buggyos ujjú piros-fehér pöttyös ruha lett (68. kép), amely fölé szintén fel kellett venni a 

kötényt. A köznapi ruha felett hűvösebb időben kapucnis köpenyt viseltek.  

A növendékek ünneplő ruhája – mint több más középiskolában
896

 – a Bocskai-ruha volt. 

A zrínyista leányok által viselt Bocskai-ruha része volt a sötétkék zsinórdíszes kabát, az 

úgyszintén zsinórozott felső rész ráhelyezhető kerek fehér gallérral és a sima sötétkék 

szoknya. A viselethez tartozott a fekete pamutharisnya és a fekete magas szárú cipő, 

valamint a fehér kesztyű. Meleg nyári napokon ünneplőként fehér matrózruhát hordtak a 

diákok sötétkék gallérral, amihez szintén hozzá tartozott a fehér sapka és kesztyű.
897

  

Olyan egyenruhájuk is volt, amelyet a növendékekkel együtt a tanárok is viseltek. Ilyen 

volt a zöld posztókosztüm, melyhez világos blúzt viseltek és a tanulók által horgolt 

nyakkendőt. A tanárok viselete annyiban tért el a diákokétól, hogy a ruha kabátjának 

hajtókáján jelvényt viseltek. Ezt a ruhát hívták a növendékek „spenót”-nak.
898

 A 

növendékek kaptak egy váltás ruhát a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségétől is, az ún. 

MANSZ-ruha drapp színű házi szőttes volt. Az alsósok ruháján világoskék volt a szőtt 

minta, a felsősökén pedig piros. (69. kép) 
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Az intézettől kapott cipőt fel lehetett próbálni, aztán mindegyikbe belekerült az 

azonosító szám. A ruhákat a varrodában javították meg, ott varrták fel például a leszakadt 

gombokat is.
899

 

A lányok csak fülbevalót, nyakláncot kereszt alakú medállal és órát viselhettek tanév 

közben. Hogy védjék ruhájukat, napközben könyökvédőt (stucnit) használtak. 

 

11. Összegzés 

 

A tiszti leánynevelő intézet speciális helyet foglalt el mind a magyarországi iskolák, mind 

a nőnevelő intézetek között. Szervezeti változatásaiban nagy vonalakban követte a 

nőneveléssel és középfokú oktatással kapcsolatos magyar törvényi változásokat. 

Házirendje és szerkezete azonban rokonságot mutatott a fiú katonaiskolákkal. Így nem 

meglepő, hogy a Hadügyminisztérium fenntartása (és felügyelete) alatt álló, saját 

tantervvel működő nevelőintézet nem tagozódott be a magyar iskolaszerkezetbe. Mégis 

több ponton kellett a civil iskolarendszerhez kapcsolódnia, hiszen a tanítványok – a korai 

férjhezmenetelt leszámítva – csak államilag elismert képesítésekkel (varrónő, titkárnő, 

tanítónő) tudtak boldogulni az életben.
900

 

Az iskola – mint ahogy a fiú katonaiskolák is – mély nyomokat hagytak még azokban a 

diáklányokban is, akik csak egy-két évet töltöttek az intézetben. Futaky Hajna, aki két évet 

tanult az iskolában, a következőket írta memoárjában: „Annyi azonban bizonyos, erre 

készséges tanú vagyok: az apácaiskolákhoz képest igen jószellemű, eredményes és 

emberszabású iskola volt a Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet.”
901
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IX. A tiszti családok lakásviszonyai 

 

A lakhatás, a lakás- és otthonkultúra csak egyik aspektusa az életmód vizsgálatnak, mégis 

pontosan jellemzi a társadalmi rétegeket. A ház és lakás mindig is számos szükségletet 

elégített ki, védelmet nyújtott, biztosította a családi élet intim szféráját. „A lakás életmód 

jellemző és minősítő jelentőségét éppen az adja meg, hogy emberi alaptevékenységek 

egyesülnek és tárgyiasulnak benne: az önfenntartó vegetatív, a célracionális alkotó-termelő 

és a kultikus-szimbolikus tevékenységek. Így a lakóház legegyénibb tervezése és 

használata ellenére is mindig közösségi alkotás, amely az elsődleges létszükségletet 

kielégítő funkciója mellett fontos gazdasági, közösségszervezési és higiéniai szerepet is 

betölt, kor- és rétegjellemző technikai készségeket, társadalmi és esztétikai értékeket 

hordoz.”
902

 

 

1. Általános lakáshelyzet a 20. század első felében 

 

Az életviszonyok alakulásában elsődlegesen a jövedelem játszott meghatározó szerepet, a 

20. századra azonban még egy tényező jelentkezett, amely nagymértékben meghatározóvá 

vált, ez volt a lakóhely. Az életkörülmények minőségét jelentősen befolyásolta, hogy 

valaki hol lakott: a fővárosban, városban vagy falun. Budapest vonzereje jelentősen 

megnőtt, és az első világháború alatt sokat költöztek a fővárosba.
903

 

A lakáshiány problémája Magyarországon már az első világháborút megelőzően 

jelentkezett, de elsősorban falusi viszonylatban. A háború a fővárosban kezdetben 

lakásbőséget idézett elő, de ez az időszak 1916 őszéig tartott, addigra végérvényesen 

megszűntek az építkezések és a harctéri események menekülők ezreit zúdították 

Budapestre. A háború nyomán kialakult lakáshiányt a kormányzat adminisztratív 

eszközökkel kívánta megoldani és belenyúlt a szerződéskötések szabadságába, rögzítette a 

lakbéreket és felmondási tilalmat vezetett be.
904

 

A felmondási jogot az első világháború előtt helyhatósági szabályrendeletek, ennek 

hiányában pedig a helyi szokás szabályozta. A felmondási moratórium idején is 

megmaradtak azonban a rendkívüli és azonnali felmondás lehetőségei, amelyekkel akkor 

élhetett a főbérlő vagy tulajdonos, ha saját maga vagy közeli rokonsága akart a lakásba 
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költözni, a házat építkezés céljaira akarta használni, vagy a lakásra közhivatal vagy 

közintézmény számára volt szükség. Később beépítették az indokok közé azt, ha a bérlő 

magatartásával szemben súlyos kifogások merültek fel vagy sokat késlekedett a 

bérfizetéssel. A rendeletek kimondták azt is, hogy ha közszolgálati alkalmazottat érintene 

egy ilyen felmondás, akkor biztosítani kellett számára egy másik lakást és viselni kellett a 

költözködés költségeit annak a félnek, akinek érdekében a felmondás történt.
905

 A 

kötöttségekkel együtt járt a hatósági igénybevétel, a rekvirálás, eszerint a lakáshiány 

enyhítésére igénybe vehetők voltak az üresen álló lakások, házak, helyiségek, nyári lakok, 

raktári és irodai célra használt lakások, a több ingatlannal rendelkező tulajdonosok lakásai. 

A megszorító intézkedések 1927-ig maradtak érvényben.
906

 

A lakásügyekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtására lakbérleti bizottságokat 

hoztak létre és felállították a lakáshivatalokat. Ez utóbbi hatáskörébe tartoztak a bér-

megállapítási ügyek, az igénybevétel, a háztulajdonos bérbeadásra kötelezése és bérlő 

felesleges helyiségeinek további albérletbe adásra kötelezése.
907

 

1927-től az második világháború kitöréséig újabb építkezési hullám kezdődött meg. 

Ennek oka nem csak a lakásszükségletek kielégítése volt, hanem a pénz vásárlóerejének 

romlásától félő tőke is beruházási célt keresett. A problémát azonban az jelentette, hogy a 

magánkezdeményezésre, tőkebefektetésre irányuló építkezések nem vették figyelembe a 

szociális igényeket. Így mindenképpen szükség volt a közpénzekből kivitelezett kislakás-

építési akciókra.
908

 A háború azonban a kormányt a régi intézkedések újra bevezetésére 

kényszerítette, 1940-ben intézkedtek a lakbéremelés korlátozásáról és a felmondási 

tilalomról. Ez ismét együtt járt a rekvirálással, de engedélyezték a lakáscseréket is. 
909

 

 

2. A katonatiszti lakhatás törvényi szabályozása 

 

Ahhoz, hogy a tiszti családok lakásviszonyait korszakunkban megismerhessük, először azt 

kell megvizsgálni, hogy maga a katonatiszt milyen körülmények között lakott korábban. A 

19. század közepén a helyőrségbe újonnan érkezett tisztek számára általában laktanyában 

lévő lakást és tisztiszolgát ajánlottak fel, azonban ezek a lakások alig vagy egyáltalán nem 

voltak berendezve. Ez a helyzet 1851-ben kezdett megváltozni, mikor császári parancsra a 
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lakásokat ággyal, ágyneművel, takarókkal, egy szekrénnyel, egy komóddal, két asztallal és 

négy székkel szerelték fel. Éjjeliszekrény, tükör, mosdóállvány, vizeskancsó, ivópohár és 

éjjeliedény is szerepelt a kötelező berendezési tárgyak listáján. Mivel azonban a korszak 

laktanyái elsősorban erődjelleggel épültek, a lakások többnyire dohosak és sötétek voltak. 

Lakhatás szempontjából javulás az 1870-es években kezdődött, mikor elindult a laktanya-

építési program. A viszonylag világos, tágas és higiénikus épületekben a tiszti lakásokban 

is jelentősen javultak az életfeltételek. Még is azok a tisztek, akik megengedhették 

maguknak, a városban béreltek szobát vagy lakást.
910

 

A katonatisztek lakhatási problémáira többféle megoldás létezett. A havidíjasok és 

családjaik elhelyezését az 1879. évi XXXVI. törvénycikk szabályozta. A lehetőségekhez 

mérten laktanyákban kellett elhelyezésüket kialakítani, illetve ún. természetbeni 

(szolgálati) szállást kellett biztosítani, amelyre a közigazgatási hatóságot kötelezték. 

Amennyiben nem volt lehetőség erre, úgy a katonák illetékszerű lakbér-illetményre kaptak, 

amelyből szállásukat önmaguk bérelhették.
911

 Ha a helyőrség területén nem volt megfelelő 

minőségű vagy mennyiségű bérlemény, akkor a helyhatóságnak kellett megfelelő 

helyiségeket biztosítani. 

A lakhatás biztosítására az elsődleges megoldás a természetbeni (szolgálati) lakások 

lettek volna a laktanyákban vagy a tiszti házakban. (70–73. kép) Azonban ezeknek a száma 

nem volt elegendő és a fellépő, majd az első világháború során súlyosbodó lakáshiány arra 

késztette a Honvédelmi Minisztériumot és a helyhatóságokat, hogy házépítéseket vagy 

laktanya-átalakításokat tervezzenek. 

 

2. 1. Tiszti lakásmegoldási kísérlet Budapesten, 1924-ben 

 

1924-ben Budapesten a katonatisztek elhelyezését nehezítette – a már említett – általános 

lakásínség és a szállodai elszállásolás drágasága is
912

. Mivel a lakáspiaci helyzet nem 

javult, Sipőcz Jenő főpolgármester javasolta, hogy a katonatiszteket elsősorban a 

laktanyákban helyezzék el.
913

 A székesfővárosi tanács ülésén elfogadták azt az indítványt, 

hogy Budapest költségén 2-2 emelet-ráépítéssel bővítsék a Ferenc József lovassági 

laktanya (Budapest, X. kerület Kerepesi út 49.) VIII/a. és b. legénységi épületét. A teljes 
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 Erről bővebben A családi élet anyagi háttere (illetmények, pénzbeli juttatások) című fejezetben. 
912

 A szállodai elhelyezésre az elszállásolási törvény adott lehetőséget. 
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 Budapest Székesfőváros polgármesterének (Sipőcz) levele a Honvédelmi Miniszterhez, Budapest, 1924. 

május 21. 635/1924. kgy. sz. HL HM 1924. 11. osztály ált. – 9288. szám (1526. doboz) 
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költségviselésért cserébe a főpolgármester azt kérte a honvédelmi minisztertől, hogy 

bocsássa a főváros rendelkezésére a megjelölt épületeket és adjon biztosítékot arról, hogy a 

kibővített épületek mindaddig a város használatában maradnak, amíg katonatisztek 

elszállásolására használják. Kérte továbbá, hogy a nőtlen tisztek lakásainak 

berendezéséhez szükséges asztalok, székek és szekrények előállításához a honvédség adjon 

megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot vagy egyelőre tekintsen el a szekrények 

beszerzésétől. A költségtakarékosság érdekében javasolták, hogy az arra alkalmas 

szobákba két-két nőtlen tisztet helyezzenek el.  

1924 novemberére mindkét épületet két-két emelettel toldották meg tiszti lakások 

kialakításának céljából.
914

 Az építkezést 1924 augusztusában kezdték meg és elkészültét 

december közepére tervezték. Az egyik épületet nős tisztek, a másikat nőtlen tisztek 

számára akarták kialakítani. A nős tisztek számára emeletenként hat-hat, tehát összesen 24 

lakást alakítottak ki. Minden lakás két szobából, előtérből, konyhából, fürdőszobából, 

kamrából és klozetből állt. Tartozott hozzájuk egy-egy elkülönített padlásrész és két – az 

istállóból kialakított – fás- és szeneskamra. A nőtlen tisztek számára a másik épületben 

nyolc fürdőszobával ellátott egy szobás lakást, illetve 56 zárt folyosóról nyíló szobát 

alakítottak ki. A nőtlen tisztek lakásához csak előszoba tartozott a fürdőn kívül, de 

mindegyikhez kiutaltak egy-egy fáskamrát. Ide a székesfőváros tanácsa rendelte meg – a 

teljesen felszerelt kincstári ágyak kivételével – a berendezési tárgyakat. A lakások 

szétosztásában a tanács és a városparancsnokság együtt döntött. A tisztek által fizetendő 

szállásilleték megállapításában a székesfőváros a honvédelmi miniszter segítségét kérte, 

mint ahogy a nőtlen tiszti lakások takarításának és esetleges kiszolgálásának ügyében is. 

 

2. 2. Katonai lakás-igénybevételek szabályozása, „katonai lakások” 

 

Az 1920-as évek közepén az lakásügyi megkötöttségek fokozott oldásával párhuzamosan 

felülvizsgálták a honvéd személyek lakásügyeit és az ebben az ügyben kötött 

szerződéseket.
 915

 Döntés született, hogy a tízezernél kevesebb lakosú településeken, ahol a 

lakások szabad bérbeadási joga volt érvényben, lakást hatóságilag igényben venni a 
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 Budapest Székesfőváros tanácsának jelentése a Honvédelmi Miniszter számára a Budapest, X. kerületi 
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honvédség részére tilos. Ezekben a községekben lakást vagy bármilyen más ingatlant csak 

a tulajdonossal megkötött bérleti szerződés alapján lehetett igénybe venni, kivéve a 

beszállásolási törvényben meghatározott eseteket és kötelezettségeket. A városokban és a 

tízezernél nagyobb lélekszámú településeken és ott, ahol a szabad bérbeadási jogot a 

népjóléti és munkaügyi miniszter felfüggesztette, a lakásügyi hatóságokon keresztül 

lehetett ingatlanhoz jutni. Természetesen itt is kivételt jelentett a beszállásolás. A lakásügyi 

hivataloknál a honvéd személyek lakhatási ügyeinek megoldásában nyújtott segítséget a 

hatósághoz kirendelt összekötő tiszt. Más helyre áthelyezett vagy kinevezett tényleges 

katona megüresedett lakását csak akkor lehetett hivatalból igénybe venni és másik 

honvédszemélynek kiutalni, ha sem a tulajdonos, sem annak fel- vagy lemenő ágbeli 

rokona vagy testvére nem akart beköltözni, valamint ha az előző katonával még nem 

bontotta fel – bíróság által elfogadott módon – a bérleti szerződést. 

„Katonai lakásnak” csak azt a lakást lehetett tekinteni, amelynek bérlője tényleges 

honvédszemély volt, ha a bérlő nyugállományú vagy más okból kifolyólag nem tényleges 

katona volt, a lakás elvesztette katonai jellegét. A katonai lakások esetén a 

parancsnokságoknak csak arra volt joguk, hogy kijelöljék a honvédszemélyek által bérelt 

lakásokat, de azokat csak a polgári lakáshatóság utalhatta ki. Ezért kérdéses esetben a 

hatóságnak és a bíróságoknak joguk lehetett a honvédszemélyeket kilakoltatni. A 

honvédség tekintélye azonban megkövetelte, hogy a hozzátartozó személyek ne tegyék ki 

magukat kényszer-kilakoltatásnak, ezért a Honvédelmi Minisztérium azt javasolta, hogy – 

a nem hatóság által kiutalt – megüresedett lakást vagy lakrészt a karhatalom alkalmazása 

előtt hagyják el. Azért hogy ez az állástekintélyt jelentősen csorbító esemény semmiképpen 

ne történhessen meg, a lakásügyi hatóság minden esetben értesítette a kilakoltatást 

elrendelő határozatáról az illetékes honvéd állomásparancsnokságát. Amennyiben a 

kilakoltatott honvédszemélynek a polgári lakásügyi hatóság nem ajánlott megfelelő lakást, 

vagy ajánlott ugyan, de azt a katona nem fogadta el, az állomásparancsok gondoskodott 

kincstári elhelyezésről. Ha az elhelyezés ilyen módon nem volt lehetséges, akkor a 

parancsnok halasztást kért a hatóságtól és a bíróságtól, végső esetben a népjóléti és 

munkaügyi minisztertől. 

 

2. 3. Katonai megoldási kísérletek az 1930-as évekből 

 

Dacára az 1920-as években megkezdődött építkezéseknek, az 1930-as évekre sem javult a 

katonatisztek természetbeni (szolgálati) lakásokkal való ellátottsága. A honvédelmi 
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miniszter a minisztériumhoz beérkezett hangulatjelentések alapján utasította a HM 11. 

osztályát
916

, hogy javaslatokat dolgozzon ki a probléma megoldására. Első kézenfekvő 

megoldásnak új, tisztek számára készülő lakóházak építése kínálkozott, de ez olyan 

költséges volt, hogy megvalósítása a nehéz gazdasági helyzetben lehetetlennek 

bizonyult.
917

 A takarékosság miatt merült fel, hogy csak a fontosabb helyőrségi 

állomásokon (Budapest, Pécs, Debrecen) próbálják orvosolni a lakásproblémát.
918

 A 

természetbeni (szolgálati) lakások kiutalása azonban továbbra is alapvető problémákat 

vetett fel. A családos tisztek egy része például gyermekeik érdekében a külső 

városrészeket, míg mások a belvárost részesítették előnyben. A kisebb családdal 

rendelkező, magasabb rangú személyek beérték kisebb lakással is, mint ami a 

rangfokozatúkhoz járt, hogy spóroljanak a lakbérilletményből. A jobb anyagi körülmények 

között élő tisztek saját lakásban éltek, így őket hátrányosan érintette a természetbeni 

(szolgálati) lakások kiutalásának rendszere. 

A legfőbb érv a teljes tisztikar természetbeni (szolgálati) lakásokkal való ellátásával 

szemben – azonkívül, hogy horribilis összegbe került volna – az volt, hogy tervezték a 

lakbérilletmények rendezését a bérleti díjak figyelembe vételével, így mindenki fedezni 

tudta volna a megfelelő, állásszerű lakás költségeit. 

Budapesten három lakóház felépítését tervezték, amely 200 tiszti és 30 altiszti lakást 

foglalt magába. A tervek szerint a házak kincstári telkeken épülnek fel beruházó 

segítségével, melynek költségei 35 év alatt tisztán a lakbérekből térülnek meg, és a 

megtérülés után a Honvédelmi Minisztérium tulajdonába kerül az ingatlan. A háztartási 

költségeket (adók, víz-, gázdíjak, szemétfuvarozás, tatarozási költségek) a házakban 

elhelyezkedő üzlethelyiségek béréből állnák.
919

 

Pécsett a 10 tiszti lakás teljesen vállalkozói alapon épült volna fel és itt is a mindenkori 

illetményes lakbér a törlesztés alapja. Ahogy Debrecenben is, annyi eltéréssel, hogy az 

építési telket a város biztosította ingyen.
920
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3. Ideális tiszti lakásméretek, a parancsnoki lakások problémái (74. kép) 

 

Az 1879-es beszállásolási törvény ajánlást tett arra vonatkozóan, hogy a rangfokozatokhoz 

hány helyiség járjon. A szobaszámokat illetőleg a tábornagyokat nyolc, a 

táborszernagyokat, lovassági tábornokokat hét, az altábornagyokat hat, a vezérőrnagyokat 

és ezredeseket öt, az alezredeseket és őrnagyokat négy, a századosokat három, a 

főhadnagyokat két és a hadnagyokat egy szoba illette meg. A budapesti tiszti ház 

építésekor 1930-ban az altábornagyok számára öt, a tábornokok és ezredesek számára 

négy, az alezredesek, őrnagyok és századosok számára három, az alacsonyabb beosztású 

századosok, főhadnagyok és hadnagyok számára két szobás lakásokat terveztek.
921

 

Az ideális lakásméretekkel nem csak az volt a probléma, hogy nem álltak megfelelő 

számban rendelkezésre, hanem is, hogy a kirendelt négy-hat szobás parancsnoki lakásokat 

a tisztek nem tudták bebútorozni, így rendeltetésszerűen használni sem. Ezenkívül gondot 

jelentett, hogy a parancsnoki beosztású tisztek nagy része nem rendelkezett olyan 

illetménnyel vagy nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy a nagy lakásokat megfelelő 

személyzettel rendben tartsa. A társadalmi elvárás szerint ugyanis egy négy-hat szobás 

lakás gondozására egy mindenes cseléd nem volt elegendő, két cseléd tartását azonban 

anyagi helyzetük nem tette lehetővé.
922

 

A parancsnoki lakások akár a laktanyák egyes szárnyaiban, akár különálló épületben 

voltak kialakítva – a kívánalmaknak megfelelően – négy-hat szobásak voltak. Tartozott 

hozzájuk konyha, kamra, fürdőszoba, WC, előszoba, cselédszoba. A szobák funkcióit már 

a tervrajzokon jelölték: nappali, ebédlő, háló, gyermekszoba, fogadószoba.
923

 A vezérkar 

főnökének kiutalt lakás a Dísz tér 18. szám alatti épület I. emeletén, hat szobából (ebédlő, 

szalon, háló, gyermekszoba, dohányzó, vendégszoba), két kisebb kamrának nevezett 

helyiségből (cselédszobaként használható), egy konyhából, éléskamrából, hallból, 

fürdőszobából és két WC-ből állt. Tartozott hozzá pince- és padlásrész.
924
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4. Az ideális tiszti lakás 

 

A tiszti lakások építéséhez benyújtott tervek bírálataiból kaphatunk képet arról, milyennek 

képzelte el a hadseregvezetés az ideális tiszti lakás. A szobák belmagasságánál a 3 méter 

feletti nagyságot tartották megfelelőnek, alacsonynak és nyomasztónak ítélték meg 2,8 

méteres magasságot. Szobanagyságot illetően hálószobának és ebédlőnek a 20 m
2
 feletti, 

gyermekszobának a 10 m
2
 feletti nagyságot tartották ideálisnak. Fontos volt, hogy a 

szobákat egyenként, közvetlenül meg lehessen közelíteni, ne egymásból nyíljanak. Nagy 

hangsúlyt fektettek a természetes fényviszonyokra. Kifogásolták azokat a lakásokat és 

terveket, ahol bizonyos helyiségek csak másodlagosan, valamilyen más helyiségen 

keresztül kaptak fényt. Pártolták a kétszárnyú ajtókat. A legtöbb kívánalom mögött az 

húzódhatott meg, hogy a tisztek lakásainak bizonyos mértékben reprezentálnia kellett.
925

 

 

5. Lakásügyek a Honvédelmi Minisztériumban, a HM 11. osztály ügyei 

 

A Honvédelmi Minisztérium próbálta a már meglévő lakásokat az általuk elképzelt 

ideálishoz közelíteni. A laktanyákban található tiszti lakások átalakításának ügyei is a HM 

11. osztályhoz tartoztak. Az alábbiakban felsorolt példákon keresztül mutatjuk be, hogy az 

osztály pontosan milyen feladatokban, milyen hatáskörben járt el, intézkedett, hogyan 

igyekezett megközelíteni az elképzelésekhez. 

A Hadik-laktanya (Budapest, Horthy Miklós – ma Bartók Béla – út 24-26.) harmadik 

emeletén Szauer Pál főhadbiztos és családja három szobát foglalt el. A főhadbiztos 

kérelmet jutott be, hogy szüksége lenne egy nagyobb lakásra, mivel hat serdülő korú, 

másnemű gyermeke van. Az a döntés született, hogy az eddigi három szobás lakáshoz 

csatolnak egy rendelkezésre álló üres helyiséget, hogy a leány- és fiúgyermekek egymástól 

elkülönítve élhessenek, mivel ez „erkölcsi szempontból feltétlenül szükséges.”
926

 

A miskolci Ilonaudvarban található tisztilakban az egyik földszinti lakásban a 

Honvédelmi Minisztérium költségére cserélték ki a gombás fapadlót 1400 pengő 

értékben.
927

 

Kékesy Pál lakásának kifestése ügyében is a 11. osztály volt illetékes. Idenyújtott be 

kérvény a lakásbérlő. Kékesy a budapesti Alkotás utca 3. szám alatti magyar királyi 3. 
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számú honvéd és közrendészeti kórház tiszti lakó épületében, az első emeleten kapott 

lakást, amely két szobából, előszobából, konyhából és kamrából állt. Az átvétel előtt 

kifestették, azonban a lakás a kérvény szerint még így is rossz állapotban volt, megrepedt a 

mennyezet, a vakolat több helyen hullott, a válaszfalak a nagy belmagasság miatt remegtek 

és a konyhában lepergett több helyen az olajfesték, a kályhacső nem illeszkedett rendesen, 

ezért füstös lett a fal. A rossz minőségű régi festés okát a bérlő abban látta, hogy a lakást 

kórteremből alakították ki és nem távolították el az aljzatfestéket. Így a lakás egészének 

újrafestését kérte az illetékes osztálytól.
928

 

A Károly főherceg laktanyában (Budapest, V. Juhász Andor – ma Falk Miksa – utca 9. 

– Honvéd utca 28-30.) Salyva János gazdasági főelőadó lakásában a hajópadlót parkettára 

cserélték és az elektromos művek által kifogásolt, falra szerelt, papírszigetelésű, 

tűzveszélyes vasvezetékeket falba fektették. Vörös János főelőadó lakásában pedig a 

helyiségek beosztását változtatták meg, mivel a konyhába eredetileg – a cselédszoba miatt 

– a fürdőszobán és a WC-én keresztül lehetett bejutni.
929

 A hivatal célkitűzése volt, hogy 

az egészségtelen kincstári lakásokat rendbe hozassa. 

Az ingóságok feletti rendelkezés szintén az osztályhoz tartozott. Seibriger Emil 

nyugállományú százados ezért fordult a minisztériumhoz, hogy utaljanak ki neki a 

miskolci huszár laktanyából egy feleslegessé vált fürdőkádat. Kérését azzal indokolta, 

hogy feleségének hűlési fájdalmai vannak, amit meleg fürdővel lehet gyógyítani és 

kisgyermekének fürdetéséhez is szükség lenne a kádra. A kiutalás megtörtént, a kád 

karbantartására kötelezték, illetve annak visszaszolgáltatására, ha már nincs rá szükség, 

ezenkívül felszámítottak koptatási díjat is, annak ellenére, hogy a hivatal megjegyezte, 

hogy a tiszti lakások mindegyikében van fürdőkád, így a különállóra nincs szükség.
930

 

A kiutalt lakásokban lévő ingóságok cseréjét is a 11. osztályon keresztül lehetett intézni. 

Tolnay Dezső nyugállományú százados számára 120 pengőt utaltak ki 1929-ben, hogy a 

Vilmos főherceg laktanyabeli (Budapest, Róbert Károly körút 53.) lakásában kicserélje a 

takaréktűzhelyet. A benyújtott kérelmében leírta, hogy eleve rossz állapotban vette át a 

készüléket, s megpróbálta rendbe hozatni, de nem sikerült. A kérdéses tűzhelyet a magyar 

királyi 1. honvéd vegyesdandár-parancsnokság építési osztálya is megvizsgálta és javasolta 

cseréjét.
931

 

                                                 
928

 Kérvény, 1930. január 27. HL HM 1930. 11. osztály I. 31. 9553. szám. 
929

 Javaslatok. HL HM 1930. 11. osztály I. 31. 19.748. szám. 
930

 Kádbérleti dokumentum, 1928. október 16. HL HM 1930. 11. osztály I. 31. (2234. doboz) 
931

 Kérelem és engedély. HL HM 1929. 11. osztály I. 31. 53.566. szám. (2048. doboz) 



201 

 

A szolgálati hely változtatása miatt szükséges költöztetések intézése is a HM 11. osztály 

feladatkörébe tartoztak. 1931 decemberében például az osztály terhére számolták el a 

Kánya Lajos szertári tisztviselő nyugállományba helyezésekor felmerülő átköltözés 

költségeit.
 932

 

 

6. Házirend tiszti házhoz 

 

A tiszti házak és lakások számára házirendek készültek, amelyek szabályozták a lakók 

életét. A Budapest, Dísz tér 18. szám alatti tiszti épület lakóinak a következők voltak a 

kötelességei: ügyelniük kellett a kapu nyitvatartási idejére és a kulcsra, amit éjjel 

használhattak; teljes körű felelősséggel tartoztak a lakásokért és a bennük lévő kincstári 

berendezésekért; a helyiségeket csakis lakás céljára használhatták; énekelni, zenélni, 

hangosan szórakozni csak este 10-ig lehetett; albérlőt nem tarthattak. A hulladékot az 

udvaron lévő szemétládákba kellett helyezni, figyelni kellett a víz- és villanyvezetékekre, 

takarékoskodni illett a villannyal és vízzel is. A lakásokban nagyobb mozsarakba törni és 

fát vágni tilos volt. Porolni az udvaron elhelyezett porolón lehetett reggel 7-től 10 óráig. 

Fehérneműt nem volt szabad az ablakokban szárítani. A padlásra reggel 8-tól alkonyatig 

lehetett felmenni, nyílt lángú világító eszköz használata nélkül. Mindenhol be kellett 

tartani a tűzvédelmi szabályokat, nem lehetett gyúlékony anyagot tartani sem a padláson, 

sem a pincében. A tűzhelyek, kályhák és csövek tisztíttatása a lakók kötelessége volt. Az 

épületbe házalók, ügynökök nem léphettek be és hirdetések, falragaszok kihelyezése is 

tilos volt. Kutyát a lakók csak saját lakásaikban tarthattak.
933

 

 

7. Lakásbérletek, saját tulajdonú otthonok 

 

Mint erről már említés történt – természetbeni (szolgálati) lakás kiutalás lehetősége híján – 

a tisztek lakást bérelhettek vagy természetesen lakhattak saját tulajdonú otthonukban is. A 

HM 11. osztály iratai mellett a házassági engedélyeztetések dokumentumai között 

bukkanunk olyan jellegű iratokra, amelyek segítenek a tiszti lakások megismerésében. 

Ugyanis egy tiszt házasságkötésekor az engedélyeztetési eljáráshoz be kellett nyújtani 

olyan iratokat, amelyek igazolják, hogy házasság esetén állásszerű lakásban fog élni az új 
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házaspár. Nyilatkozhatott erről a lakást bérbe adó tulajdonos, mint például tette azt Ducsay 

Jenő előadó és Szekér Paulina egybekeléskor a leendő főbérlő: Debrecenben két évre 

kiadott a házasoknak egy három szobás lakást. De van az iratok között egy főjegyzői 

nyilatkozat is arról, hogy a vőlegény kérésére két szobás lakást biztosítanak – egy, a 

dokumentumon meg nem nevezett – községben. És ha ez még nem lett volna elég: a leendő 

após is igazolta, hogy biztosít az ifjú párnak egy megfelelő, két szobás lakást 

mellékhelyiségekkel Makón.
934

 Több esetben is előfordult, hogy biztosra ment az ifjú pár 

és több, megfelelő lakásról szóló nyilatkozatot egyidejűleg csatoltak kérelmükhöz. Így volt 

ez Kántor Imre tüzér-őrnagy és Luxander Klára házassága esetén is, amikor is az egyik 

dokumentum egy négy szoba hallos, központi fűtéses, kifogástalan berendezésű lakásról, a 

másik egy három szoba hallos, komfortos, szépen berendezettről, míg a harmadik egy két 

szoba hallos, modern, központi fűtéses, választékos ízléssel berendezett otthonról szól.
935

 

A házassági engedély kéréseknél a bérbeadó tulajdonosok nyilatkozatai mellé csatolták 

a bérleti szerződés másolatát, amelyben szerepelt a lakás címe, miben léte és bérleti díja, 

valamint sok esetben biztosíték arra nézve, hogy a főbérlő öt évig nem emeli a díjat és nem 

mond fel. Jónás Tibor főelőadó-tüzérszázados és Beeson Gabriella házasságakor özv. 

Bossányi Istvánné tett nyilatkozatot a budapesti Thököly út 46. szám alatt lévő bérház III. 

emelet 18. számú lakásáról, amely két utcai szobából, elő-, fürdő- és cselédszobából, 

valamint konyhából, kamrából és WC-ből állt, 1929. augusztus 1-jén 1800 pengő volt egy 

évre a bérleti díja.
936

 

Thurner Géza százados és Pintér Ilona házasságakor is szükség volt annak hatósági 

igazolására, hogy Thurnernek állomáshelyén a tiszti állás tekintélyének megfelelő lakás áll 

rendelkezésére. Ezért itt is csatolták az iratokhoz a lakásbérleti szerződést. A dokumentum 

értelmében Manich Imre főmérnök Thurner Géza részére bútorozatlanul bérbe adta a 

Budapest, Várfok utca 8. szám alatti társasházban, a IV. emelet 7. számú, tulajdonát 

képező lakását. A szerződés 1929. október 1-jétől 1932. július 31-ig volt érvényes, ez idő 

alatt féléves felmondással lehetett felbontani. A lakbér évente 2000 pengő volt, négy 

részletben kellett fizetni, augusztus, november, február és május elején. A lakás festése és 

mázolása a bérlő költségére történt, ha annak szükségét érezte. A bérbeadó csak a 

fürdőkályha, fürdőkád, takaréktűzhely, kályhák, ajtó- és ablakzárak, valamint a gázrezsó 

                                                 
934

 Ducsay Jenő főelőadó és Szekér Paulina házassági iratai. HL HM 1929. 13. osztály Házassági ügyek Do–

F (2070. doboz) 
935

 Kántor Imre tüzér-őrnagy és Luxander Klára házassági iratai. HL HM 1935. 13. osztály Házassági ügyek 

K–L (3160. doboz) 
936

 Jónás Tibor főelőadó-tüzérszázados és Beeson Gabriella házassági iratai. HL HM 1929. 13. osztály 

Házassági ügyek G–Henk (2071. doboz) 



203 

 

javíttatásának költségeit vállalta. A lakásban található berendezésekről leltárt készítettek. 

Ezeken kívül a bérlő köteles volt betartani a társasház házirendjét.
937

 A tiszti állásnak 

megfelelő kelengyét, két szobára és konyhára való bútorzatot és az előírt apanázst az ara 

nagynénje, Heim Antalné Bába Ilona biztosította. 

Várjon Béla nyugállományú alezredes Budapest VIII. kerületi lakásáról a helyhatóság 

adott ki bizonyítvány, miszerint a József utca 3. számú földszinti 3-as lakás két szobás, 

konyhával és minden mellékhelyiséggel ellátott, főbérleti és teljesen berendezett lakás.
938

 

Hasonló igazoló nyilatkozatot tehettek a családtagok is, melyekben kijelentették, a 

házasság megkötése esetén átengedik lakásukat vagy néhány szobájukat. Ilyen típusú 

dokumentumot általában szülők, esetleg testvérek adtak ki. Echl Rezső nyugállományú 

százados és Hochstett Aranka házasságakor az ara vele egy háztartásban élő nővére tett 

nyilatkozatot arról, hogy az esküvő után elköltözik a közös lakásból, átengedve azt a 

házaspárnak.
939

 Hrabál Ágost számvevőszéki főtisztviselő és dr. Hercegh Matild 

egybekelésekor az menyasszony anyja fel ajánlotta, hogy három szobás lakásában az 

esküvő után két szobát átenged a házaspárnak.
940

 Ugyanezt nyilatkozta özv. Lázár Béláné 

lánya házassága esetén, ő maga a másik lányához készült költözni.
941

 Leiher Ferenc 

százados és Deutsch Ilona házassága előtt az ara özvegy anyja nyilatkozott, hogy 

ellenérték nélkül átengedi Thököly úti harmadik emeleti, három szobás lakást.
942

 Marczell 

Béla és Babó Eszter házasságánál a menyasszony apja ígérte meg, hogy két szoba-konyhás 

lakást biztosít az ifjú párnak.
943

 A Zsilinszky család esetén a vőlegény bátyja adott egy 

nyilatkozatot, miszerint két szobás, Pacsirta utcai, főbérleti lakását átengedi fivérének és 

feleségének.
944

 Szilássy István százados és Kaiser Borbála házasságakor az ara apja azt 

ajánlotta, hogy a vőlegény mindenkori beosztási helyén lévő három szobás lakás bérét 
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küldi el apanázs formájában. Felajánlotta továbbá, hogy házára emeletet épít lánya 

nevére.
945

 

Egyébként házasságkötés esetén a természetbeni (szolgálati) lakás meglététől is 

nyilatkozatra volt szükség. Így volt Dr. Balázs András ezredorvos nősülésekor is. A 

számára kiállított helyőrségi igazolás szerint a berettyóújfalui Esze Tamás laktanyában a 

nős tiszti épületben egy két szobás lakást jelöltek ki neki, amennyiben házasságkötéséig 

más nős tiszt nem igényli azt.
946

 

 

7. 1. Katonatiszti családok otthonai: saját tulajdonú házak 

 

A levéltári források rendkívül szűkszavúan vallanak a katonatiszti családok otthonairól. A 

saját tulajdonú házakról azonban olykor-olykor képet kaphattunk abban az esetben, mikor 

a házassági óvadéktőke biztosítására a menyasszony leendő új családja otthonát ajánlotta 

fel biztosítékul. Ilyenkor bírói becslési eljárás keretében, helyszíni szemle során 

jegyzőkönyv készült az épületről. Mátyás István főelőadó és Medgyaszay Erzsébet 1929. 

augusztusi házasságakor az engedélykérő iratokból az derül ki, hogy a menyasszony a 

kaucióra a tulajdonát képező debreceni Rákóczi utca 63. szám alatti ingatlant ajánlotta fel. 

A tiszttársak által kitöltött kérdőívek 7. pontja arra utalt, hogy az új, öttagú család (a 

vőlegény három gyermekével) az ara által hozományul kapott négy szobás, Rákóczi utcai 

házban fog lakni. Feltételezhető, hogy a becslési jegyzőkönyvben leírt épület és a család 

leendő otthona ugyanaz. A házról a következőket lehet megtudni a becslési 

jegyzőkönyvből: 135 m
2
 alapterületű, alápincézett, masszív téglaépület, két utcai és két 

udvari szobával. Az utcai ablakok spaletta táblásak, az udvariak vászonredőnyösek, a 

szárnyas ajtók nagyok, bélésborításúak, a padlót széles hajópadozat fedi, a belmagasság 

3,45 m. A szobákban volt villanyvezeték, és öntött vaskályhákkal fűtötték azokat.
947

 

Hasonló a helyzet Meiszner András főtisztviselő és özvegy Sándor Antalné Gaill Silka 

Eugénia házasságánál is. Itt az óvadéktőke alapja a leendő feleség tulajdonában lévő 

budapesti ház volt, amelyben – a tiszti kérdőívek válaszai szerint – a pár az esküvő után 

lakott. A jegyzőkönyv tanúsága szerint egy magas földszintes, kőből és téglából készült, 

háromnegyed részben alápincézett épületről volt szó. Az ajtók egy- és kétszárnyúak, 
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béleltek és díszborításúak, az szintén díszborítású ablakok kívül-belül spalettázottak. A 

konyha, a fürdőszoba, a kamra és a veranda cementlap borítású, a helyiségek festettek, a 

nyílászárók mázoltak. A fürdőszobában fürdőkályha és fürdőkád volt, a konyhában 

vízvezetékkel felszerelt kagyló. A házban a három lakószoba, a hall, az előszoba, a 

fürdőszoba, a klozet és a kamra a földszinten, a főző- és mosókonyha az alagsorban 

helyezkedett el. Az egész házban volt villanyvilágítás és vízvezeték.
948

 

Tóth Béla százados és Hönig Margit Karolin házassága esetén is – az iratok szerint – a 

leendő otthon volt a biztosíték. Az esztergomi házat az ara édesanyjával, özvegy Hönig 

Lászlóné Horacsek Ceciliával birtokolta 1929-ben. Később levették a házról a terhelést, 

mert a család értékpapírokat örökölt és azokra terhelték a kaució összegét. A kezdeti 

fedezetnek ajánlott és a későbbi otthonná vált házról a becslési jegyzőkönyv a 

következőket írta: az épület a város egyik legforgalmasabb részén fekszik, téglából épült, 

borított gerendafödémmel, deszkázott szelemenes fedélszékkel, horgonylemezzel és 

bádoggal borítva. Belmagassága 3,5 méter. Öt szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, zárt 

veranda és klozet található benne, az udvari szárny alápincézett, itt van a mosókonyha. A 

szobákat kétszárnyú, üvegezett ajtók kötik össze. Az utcai szobák parkettázottak, az 

udvariak hajópadlóval borítottak, a konyha gránit terrazzó burkolattal van ellátva, az 

kapualj fakocka borítású. Az egész házban villanyvilágítás van.
949

 

Házos György főhadnagy Stowasser János hangszergyáros Olga nevű lányát vette el, s 

az ifjú pár Stowasserék budapesti, Zaránd utcai családi házának két szobás lakásába 

költöztek be. A téglaház hajópadlóval rendelkezett, a fürdő és konyha oldalfalait fehér 

fajansszal borították, a szobákat cserépkályha fűtötte, a konyhában asztal-takaréktűzhely 

volt.
950

 

Hosszú Géza százados és Árpád Erzsébet otthonáról házassági irataik alapján azt lehet 

megtudni, hogy a fürdőszobában olajlábazat, öntöttvas kád, fajanszmosdó és Neptun-

kályha volt. A WC-ben fedeles tölgyfa ülődeszkás fajanszcsésze volt beépítve zománcozott 

öblítőtartállyal.
951
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7. 2. Az állásszerűen berendezett lakás 

 

A becslési jegyzőkönyvek tehát elsősorban a lakások, házak külső és háztechnikai 

jellemzőivel foglalkoztak. A lakások berendezésére adatokat az ismerős tisztek által 

kitöltött menyasszonyról és családjáról szóló kérdőív lakásviszonyokra rákérdező 7. 

pontjától remélhettünk. Erre a pontra azonban a nyilatkozók igen szűkszavú válaszokat 

adtak. Az állásszerűen berendezett lakásokat a következő szavakkal jellemezték: „szép 

polgári lakása van részben értékes berendezési tárgyakkal”
952

; „polgári kényelemmel 

berendezett”; „komfortos”; „jó berendezés, modern, igen csinos ízlésű”
953

; 

„középosztálynak megfelelő”, „középosztályszerű berendezés”; úri módon berendezve”
954

; 

„modernül berendezett”; „megfelelően berendezett”; „ízlésesen berendezve”; „állásszerű 

követelményeket messze meghaladja, s így a legkényesebb igényeket is kielégíti”
955

; 

„bőséges és kifogástalan, jobb minőségű bútorzattal volt mindig ízlésesen berendezve”
956

. 

Mit is takarnak ezek a szavak, szókapcsolatok? Hogyan is néz ki egy középosztálynak 

megfelelő, állásszerűen berendezett lakás? 

A házassági iratok arról tanúskodnak, hogy az ara állásszerű kelengyéjébe beletartoztak 

az új otthon berendezési tárgyai is. Általában szobarendezésről és konyhabútorzatról volt 

szó. Szoboszlay Béla MÁV felügyelő 1924. július 8-án nyilatkozott arról, hogy leányának, 

Szoboszlay Csillának olyan kelengyét biztosít, ami tartalmaz egy teljes, modern, új, 

keményfa ebédlőbútorzatot, hozzávaló szőnyeggel és függönnyel; egy új és modern 

hálószoba bútorzatot ugyancsak hozzávaló szőnyeggel és függönnyel, illetve egy új 

konyhabútorzatot, minden mellékhelyiséghez szükséges felszerelést, a társadalmi állásnak 

megfelelő, szokásos ágyneműt, fehérneműt és ruhakelengyét.
957

 Más esetben 

kihangsúlyozták, hogy a lakás felszerelési, berendezési tárgyait Budapesten veszik.
958
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Milyen is volt tehát a tárgyalt időszak polgári, középosztályszerű háza, lakása és 

berendezése? 

 

8. Az ideális polgári lakás berendezése 

 

8. 1. A lakásokat magukban foglaló bérházak 

 

Magyarországon, de legfőképpen a fővárosban a 19. század közepén az urbanizáció egyik 

jele a tőkés rendszer jellegzetes háztípusának, a bérházaknak az építése volt. Ezek a házak 

már nem a tulajdonos és családja számára épültek, hanem az eltérő minőségű lakásokat 

bérbe adták és a házépítésbe fektetett tőke gazdagon kamatozott a lakások béréből. Így 

tehát a bérházak építése üzleti vállalkozás lett.
959

 Igyekeztek kihasználni minden helyet az 

egyre dráguló telkeken, így jöttek létre a rengeteg lakást magukba foglaló, több emeletes 

házak, az emeletekhez képest szűk, körülépített udvarral, függőfolyosóval, 

világítóudvarral. A gyakran silány minőségű lakásokat magukba foglaló házak elé díszes 

palotahomlokzatot emeltek.
960

 

A 19. század első felére jellemző klasszicista kiképzést először a romantika törte meg. 

Azonban a romantika és a neogótika térhódítása nem volt hosszú életű, az 1860-as évektől 

a reneszánszból merítő eklektika vált dominánssá az épületek díszítésében.
961

 A 

bérházépítkezések a 19. század derekától a századfordulóig tartó első periódusában
962

 a 

házak nagy része ebben a stílusban épült. A század második felének lázas építkezései 

nyomán az 1870-es évek végére jelentősen megnövekedett az emeletes házak száma. 

Budapesten a budai oldal emeletes házai azonban kivétel nélkül egyemeletesek voltak, míg 

Pesten a két- és több emeletes lakóépületek voltak a jellemzőek.
963

 

A századforduló tájékán épült bérházak funkcionálisan három részre tagolódtak. A 

földszintet általában boltok, irodák és más üzlethelyiségek foglalták el. Az ún. szolgálati 

szektorhoz tartoztak a lakásokba be nem épített mellékhelyiségek, a házmesterlakás és a 

lépcsőházak, az első díszlépcsőház és a hátsó cselédlépcső. A harmadik rész a lakóterület 

volt. Az első emeleten helyezkedett el a legnagyobb alapterületű és legelegánsabb lakás, itt 

lakott a háztulajdonos vagy a leggazdagabb bérlő. A második emeleten az első emeletihez 
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hasonló lakások kaptak helyet, kiképzésük azonban egyszerűbb volt. A felsőbb emeleteken 

és az udvari szárnyakon voltak a kisebb lakások, a fürdőszoba nélküli szoba-konyhák.
964

 

A bérházak szociális szempontból hierarchikusan tagoltak voltak, emeletek közötti 

átmenetekkel, valamint a főfronttól hátrafelé.
965

 A nagy, nyitott körfolyosós házakban 

együtt éltek a különböző társadalmi rétegek képviselői. A nagyobb lakásokban laktak a 

gazdagabb polgárok (a nagypolgárság tagjai és a középosztály képviselői), az udvari 

otthonokban éltek a kispolgári családok, hátul pedig a munkások és a szegényebbek szobái 

voltak. Így az alsóbb néposztályoktól való elkülönülés burzsoá elve Magyarországon 

kevésbé érvényesült, mint Nyugat- és Közép-Európa más városaiban.
966

 

Magyarországot a szecesszió a századfordulón „érte el”, ekkor tűntek fel Budapest és 

más városok utcáin az első, az új stílus jegyeit magukon hordozó épülethomlokzatok. Míg 

Európa városaiban a szecesszió rövid időn belül sikert aratott, addig Magyarországon 

nehezen tudott tért hódítani. A 19. század végi állami művészeti intézményrendszert és a 

művészeti oktatást a konzervatív ízlés, a historikus szemlélet hatotta át. A magyar művészi 

ipar alig állta a versenyt a német és osztrák műiparral, így állandó állami támogatásra 

szorult.
967

 A magyar fővárosban hiányzott az a nyitott és vállalkozó szellemű nagypolgári 

réteg, amely támogatást nyújtott volna a konzervatív hivatalos műpártolással szemben a 

formabontó, új stílusirányzatnak.
968

 A hagyományos elvárásokkal szembeforduló, újító 

szecesszió leginkább az értelmiségi és művészkörökben vált kedveltté.
969

 

A bérházépítkezések második periódusa 1900 és az első világháború kitörése közé 

esett.
970

 A háború után az egész országban és Budapesten is lakásínség jelentkezett, nem 

utolsó sorban azért, mert 1918 és a húszas évek első néhány éve között főként az elcsatolt 

területekről érkező menekülteket kellett elhelyezni. A lakásépítési kedv fokozására a 

hatóságok adókedvezményt adtak. Az új, kisebb bérházak takarékosabb díszítéssel, de 

nagyobb komforttal épültek. A főváros is építtetett lakásokat, amelyek minőségileg jobbak 

voltak, mint a magántulajdonú bérházak lakásai.
971

 

A lakás-bérbeadás jó üzleti lehetőség volt a két világháború között is. Különösen a 

gazdasági válság idején (1930-tól) lendült fel a bérházépítés, mert a hazai és külföldi valuta 
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romlásával ez volt a tőke-átmentés legbiztosabb módja.
972

 Az 1930-as években a hatóságok 

szorgalmazták, hogy csak a telektömb külső széle legyen beépíthető. A tömb keret 

beépítésével megszűnt a körfolyosó és a cselédlépcső, mivel a házban található lépcsőház 

elegendő volt a – régi bérházakban található lakásoknál – kevesebb számú otthon 

bejáratának. Így az 1930-as évekre tulajdonképpen megszűnt a bérpalota fogalma és a 

lakások hierarchiája házon belül, elhelyezkedésük és kivitelük szerint. A házakban azonos 

minőségű lakások épültek, csak alapterületükben voltak eltérő nagyságúak. Az átlag 

lakásméretek kisebbek, a szobamagasságok alacsonyabbak, az ablakok nagyobbak 

lettek.
973

 

Új formát öltött ebben az időszakban a magán-beruházású lakásépítés is. Kevesebb 

bérház épült, inkább a társasház-építés lendült fel. Az építkezések zömét nem tőkeerős 

beruházók, hanem hitelre szoruló kisemberek finanszírozták.
974

 

 

8. 2. A polgári lakások beosztása 

 

A századforduló előtti és utáni néhány évtized ún. polgári lakásai három-hét szobásak 

voltak. A lakásméretnek társadalomtörténetileg meghatározó szerepe volt.
975

 Az 1881-es 

statisztikai adatok szerint Budapest belvárosában és a Nagykörút által határolt belső 

kerületekben a hat vagy több szobás lakásokban a régi nagypolgárság, a modern burzsoázia 

és az arisztokrácia képviselői éltek. A négy-hat szobás lakásokat a polgári középrétegek 

vagyonosabb tagjai bérelték, míg szerényebb elemei három szobás lakásokban éltek, 

esetleg már a Belvárostól távolabbi kerületekben.
976

 

A polgári otthonok elrendezését a mindennapi élettevékenységek szabták meg: az alvás, 

az étkezés, a napközbeni időtöltés, a tisztálkodás.
977

 A különböző funkcióval rendelkező 

szobák az utcai fronton kaptak helyet. A sokszobás lakásoknak a legtöbb esetben udvari 

szobájuk is volt. A konyha csaknem kivétel nélkül az udvari folyosóról nyílott, minél 

távolabb a lakóhelyiségektől, de egyben közel az ebédlőhöz. Bár ez utóbbi nem volt 

meghatározó szempont, de a lakók törekedtek arra, hogy a konyha az ebédlő közelében 
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legyen. A fürdőszoba és a többi mellékhelyiség, amelyek gyakran kerültek a lakás 

közepére, az ún. világítóudvarról kapták a fényt és ide is szellőztek.
978

 

A szobák lineálisan sorakoztak egymás után és többségük csak egymáson keresztül volt 

megközelíthető. Ez a rendszer lehetővé tette, hogy szükség esetén egybenyissák a 

helyiségeket és ezzel impozáns teret alakítsanak ki.
979

 

A legegyszerűbb és legszerényebb alaptípus a három szobás lakás volt. Ez az ebédlőből, 

a szalonból vagy nappaliból és a hálószobából állt, valamint a mellékhelyiségekből: 

előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba és WC. A szobák kerültek az elülső oldalra, a 

mellékhelyiségek a hátsó frontra. A középosztály életmódjához elengedhetetlen volt 

legalább egy állandó háztartási alkalmazott, egy mindenes cseléd.
980

 Így még a kisebb 

lakásokban is volt egy cselédszoba, ami a konyhából nyílt. Esetleg külön bejárata is volt a 

gangról. 

A mellékhelyiségek általában az előszobából nyíltak és innen volt a fő helyiségek 

mindegyikének vagy csak a középsőjének a bejárata.  

A polgári otthonokban nagy hangsúlyt fektettek a reprezentációra, az ezekre a célokra 

használt helyiségek sohasem hiányoztak a lakásokból. Az öt-hat vagy több szobás 

lakásokban megjelent az önálló női szoba, gyerekszoba vagy esetleg minden családtagnak 

lett külön szobája. Gyerekszoba hiányában a kiskorú gyermek a szülői hálószoba páros 

ágyának végében elhelyezett heverőn vagy az ebédlő díványán aludt.
981

 A hálószobák 

általában a fürdőszobán keresztül is megközelíthetők voltak. 

A lakások berendezésében a legnagyobb hangsúlyt a reprezentatív helyiségek 

bebútorozására fektették. A háztartási-gyakorlati funkciójú tereket pedig – az esetek 

többségében – másodlagossá tették. Az újításokban, technikai modernizációban mindig a 

konyha maradt utoljára, ami azzal is magyarázható, hogy a háztartásban használható 

munkaerő olcsón és könnyen hozzáférhető volt.
982
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8. 3. A lakások berendezése 

 

A berendezéseknek minden korban megvolt a divatos stílusa, esetenként a különböző 

helyiségeknek is.
983

 A 19. század második harmadában a biedermeier stílus volt az 

uralkodó
984

, ami a szalonok berendezésében – a rokokó mellett – sokáig használatos 

maradt. 1840 és 1860 között jelentkezett az ún. II. rokokó, amit a historizmus 

neoreneszánsz irányzata váltott. Az altdeutsch-nak is nevezett stílus vált uralkodóvá, 

elsősorban az ebédlők berendezéseiben. Az 1880-as években bukkant fel az ún. III. rokokó 

vagy neobarokk irányzat.
985

 A historizmus konzervativizmusát a századforduló új irányzata 

a szecesszió bontotta meg. Jugendstilnek nevezett, floreális áramlatánál Magyarországon 

geometrikus változata jóval népszerűbb volt.
986

 

A századforduló lakásainak egyik szobáját hálószobának rendezték be, aminek alapvető 

berendezési kellékei voltak a fekhely, az éjjeliszekrény, – a fürdőszoba hiánya miatt – a 

mosdószekrény vagy -állvány. Gyakran kapott itt helyet egy vagy több ruhásszekrény, 

ülőalkalmatosság, asztal, dívány és tükör, esetleg dohányzó- vagy pipereasztal.
987

  

A lakásokban – függetlenül a szobák számától – egy helyiséget elsősorban étkezésekre 

használt ebédlőnek rendeztek be, többé-kevésbé meghatározott szabályok szerint. 

Alapbútorzata a kihúzható asztalból, a hozzá tartozó székekből, egy-két ebédlőszekrényből 

(kis és nagy tálaló) állt. Ezt egészítették ki a tálaló asztalkák, a képek és tükrök a falon. Ha 

a család jelentős mennyiségű ezüstneművel rendelkezett, külön ezüstszekrény is állhatott 

az ebédlőben. A világítást csillárral oldották meg, esetleg voltak mellékfény-forrásul 

szolgáló falikarok is.
988

 A három szobás, átlagos polgári lakásban a harmadik szoba a 

szalon volt
989

, amelyekben a központi bútorzat a szalongarnitúra volt. A garnitúra egy vagy 

két díványt vagy kanapét és több ülőalkalmatosságot foglalt magában. A berendezést 

kiegészítették különböző méretű asztalok. A szoba gyakran nappali funkciót is betöltött, itt 

helyezték el a család könyvtárát és hangszereit is.
990

 Több szobás lakás esetén külön 

úriszobát rendezhettek be, női budoárt és gyermekszobát. A férfiszobában íróasztal, 

székek, fotelek, könyves szekrények és –állványok, pénzszekrény és pipatórium volt az 

alapberendezés. A női szobából nem hiányozhattak a varróasztalkák és íróasztalkák. 
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A századforduló lakásaiban általában a konyha berendezésére fordították a legkevesebb 

figyelmet.
991

 A bérházi lakásokban legtöbbször az előnytelen hátsó frontra, az udvari 

oldalra szorultak.
992

 A konyha az esetek nagy részében a háztartási alkalmazott élettere 

volt. Rendjét és berendezését a cselédek vélt vagy valós igényeihez igazították. A 

cselédfoglalkoztatásban rendelkezésre állt a nagy mennyiségű, viszonylag olcsó munkaerő 

és ez a tény nem serkentette a konyha technikai modernizálását.
993

 A konyhák 

korszerűsítése és gépesítése a személyzet nélküli háztartások elszaporodásával és a nők 

munkában állásával kezdődött meg nagyobb arányban.
994

 

A konyhák berendezésében igyekeztek figyelembe venni a célszerűség szempontját. 

Ezért került a legtöbb konyhában a tűzhely mellé a vízcsap és a tüzelőanyagot tartalmazó 

láda, a bejárati ajtó közelébe a szemetes láda.  

A legtöbb konyhában megtalálható volt a kredenc. A nagyméretű konyhaszekrény alsó, 

zárt polcos, két rekeszes részében tartották a fém főzőedényeket (fazekak, lábosok, 

serpenyők, tálak), a fölöttük lévő fiókos részekbe kerültek az evőeszközök, darálók, 

reszelők, formák és más segédeszközök. A felső, üveges részben tárolták a konyhában 

használt porcelán és üveg holmit. A kredenc rakodólapjára gyakran használatos dolgokat 

helyeztek, vagy szabadon hagyták az étel-előkészítéshez. Ugyancsak a konyhában használt 

eszközök (takarító eszközök, nagyobb edények, fa eszközök, konyhagépek) tárolására 

voltak alkalmasak a kisebb szekrények, fiókos komódok és ládák. 

Puhafából készültek a téglalap alakú, kinyitható konyhaasztalok. Az asztalhoz tartozott 

általában két-három ülőalkalmatosság: szék vagy támla nélküli hokedli.  

A 19. század második felétől és a 20. század első felében a vízvétel és a tisztítás, 

mosogatás helye még külön volt.
995

 A vizet a falikútból engedték a bádogmosogatóba és az 

asztalon mosogattak. A mosogatáshoz és mosáshoz szükséges eszközöket a vizespadon 

tartották. Felső polcán álltak a vödrök, kannák, az alsó polcon a mosó- és takarítószerek, 

szappanok. A vizespad alsó polcát gyakran elfüggönyözték. 

A városi konyhák legnagyobb részében volt jégszekrény. A szekrények váza fából 

készült, a hűtőkamrát horganylemezzel bélelték és parafával szigetelték. Az egyrekeszes 

jégszekrények esetében a jégtartály oldalt foglalt helyet a túlfolyócsővel ellátott 

víztartállyal együtt. A jeget általában két-három naponta töltötték a készülékben. 
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Az 1920–1930-as években az előző század neostílusai éledtek újjá, sőt, megjelent a 

szecesszió neoirányzata is. A korszak lakásberendezésről szóló írásai általában a 

helytakarékosságot, a használhatóság szempontjait emelték ki. Megszűntek a 

hagyományosan egy szerepet betöltő szobák és helyüket olyan lakószobák vették át, 

amelyek több funkciót is betöltöttek. A tágabb értelemben vett középrétegek számára 

lassan ideállá vált a három szobás lakás, általában két- vagy egyszobás, de magasabb 

komfortfokozatú lakásokban éltek. Fokozatosan megváltozott a középosztály kedvelt 

lakásformája. 
996

 A 20-as és 30-as évek elképzelt ideális lakásában már fontos volt, hogy a 

szobák külön bejáratúak legyenek és két szoba esetleg tolóajtóval legyen összenyitható, ha 

nagyobb helyiségre lenne szükség. 

A Horthy-korszak ideális lakásában
997

 az előszoba a tárolás szerepkörét töltötte be, 

hangsúlyos szerepet kaptak itt a beépített szekrények, a különféle fogasok és a világítás. A 

konyhában az ésszerűsítés volt a cél, legfontosabb bútordarab a konyhaszekrény volt 

polcokkal és fiókokkal. A főzés még gázzal történt, de már vélhető volt, hogy a jövő az 

elektromos áramé. Előfordultak már elektromos hűtőszekrények, de gyakori volt még a 

hagyományos jégszekrény. A falikút helyett megjelent a kétmedencés mosogató, ami már 

öblítésre is alkalmas volt. Az elektromos áram bevezetése lehetővé tette a vízmelegítő 

használatát. A hálószobák mérete csökkent, egyre kevesebb bútor került bele, szinte csak 

az ágy, szekrény, esetleg pipereasztal. A lakószobák több feladatot is betöltöttek, ez 

lehetett az étkezés, a társalgás, a pihenés, a vendégfogadás színtere. Itt alakították ki az 

étkező sarkot, fontos bútorzata volt a kombinált szekrény, a könyvespolcok, komódok, 

ülőgarnitúrák, de itt helyezték el a lemezeket, lemezjátszót, rádiót. Több szoba esetén 

külön rendezhették be a férfi-, női és gyerekszobát. 

A lakások méretének csökkenésével párhuzamosan előtérbe kerültek a higiéniai 

igények. A technikai vívmányok lehetővé tették, hogy a korszakra a fürdőszoba a lakás 

egyik legfontosabb helyisége legyen. A fürdő alapvető kellékei a fürdőkád és a mosdó volt, 

nem hiányozhatott a helyiségből a vízmelegítő készülék sem. Alapkövetelmény volt a 

tisztíthatóság, ezért a falakat csempézték vagy olajfestékkel, zománccal festették le. 

A bútorzat tekintetében az összetartozó bútorgarnitúrák használata már a múlté lett, a 

korszakban variálható, összehangolható, de különféle kisbútorokkal rendezték be a 

lakásokat. 
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9. Egy tiszti család otthonának berendezése 

 

A tisztek és családjaik bútorzatáról nehéz pontos képet alkotni. A levéltári iratok között 

egyetlen olyan dokumentumfüzért sikerült találni, ami egy lakás bútorzatáról szól. 

Benkovich Imre nyugállományú huszár alezredes pert indított a kincstár ellen elraktározott 

bútorainak eltűnése és állagromlása miatt.
998

  1920. január 17-én kelt jegyzőkönyv szerint a 

felperes, Benkovich Imre nyugállományú huszár alezredes ingóságait megőrzésre a 

szombathelyi lovassági laktanya épületkezelősségének adta át, az ingóságok elhelyezésével 

és őrzésével a raktárost bízták meg. Az alezredes tulajdonjogát a laktanya parancsnokság 

nem vitatta. A megőrzésre átvett bútorok egy része azonban eltűnt, más része pedig 

annyira megrongálódott, hogy nem lehetett visszaadni. A budapesti központi királyi 

járásbíróság arra kötelezte a kincstárat, hogy adja vissza az eddig vissza nem szolgáltatott 

ingóságokat vagy fizesse meg azok értékét. A szombathelyi magyar királyi honvéd-

vegyesdandár parancsnokság átirata szerint a keresett bútorok közül csak két fotel és egy 

dívány volt meg, ezért az ingóságok értékének megtérítése alól a kincstárnak kibújni nem 

lehetett. 

Később kiderült, hogy a bútorok egy részét árverésen értékesítettek, s másik részük 

egyszerűen elveszett. A hiányzó darabok nem kerültek a budapesti magyar királyi 

államépítészeti hivatal kincstári építmények építési és karbantartási osztályának 

nyilvántartásába sem. A bíróság kimondta, hogy a károsult felperes más – az eredeti 

bútorokkal nem azonos – darabokat nem köteles elfogadni. A kincstár részéről felmerült, 

hogy az ingóságok tárolásáért őrzési díjat kér, de a jogügyi igazgatóság felhívta a 

figyelmet, hogy ebben az esetben a felperes tulajdonos számon kérhetné a bútorok 

állapotát az épületkezelőségen, hiszen az átvétel után a kincstár felelősséggel tartozott a 

bútorok sértetlen állapotáért. A meglévő bútorok is megrongálódtak és a laktanya padlásán 

hevertek, így a bíróság semmi esetre sem állapíthatott meg őrzési díjat. A keresett bútorok 

a következő voltak: egy fényezett konzolasztal; egy biedermeier fényezett szekrény, ami 

íróasztalnak is használható; egy fényezett álló toilette tükör márványlappal és fiókkal; egy 

nagy kemény natúrfa ruhaszekrény alul fiókkal; három üres faláda; három lószőr matrac; 

egy utazóláda, egy könyvszekrény natúrfából, egy üvegajtóval és alul fiókkal; egy 

fegyverszekrény, felső részén két üvegajtóval, belül zöld posztóval bélelt, alsó szekrény 

két faajtóval; egy aranyozott keretű falitükör köszörült üvegből; két nagy fotel karfákkal, 
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olivzöld mintázott szövettel; két kisebb fotel karfa nélkül, mintázott olivzöld szövettel; egy 

viaszosvászon mosdó alá és két fegyverfogas natúrrámás zöld posztóval, rajta őzszarvak és 

egy őzbak fejjel. 

Ugyan a bíróság Benkovich igazát állapította meg, de az üggyel valami nem volt 

rendben. A felperes bútorai összértékét 14.640.000 koronában állapította meg, úgy, hogy 

az utolsó tételre, a két fegyverfogasra nem írt értéket. Ráadásul a listán a számozás szerint 

15 tétel szerepel, de hiányzik a 6-os. Mindemellett a végösszeg nem egyezik a megítélt 

pénzzel, még akkor sem ha levonjuk a meglévő bútorok árát. Ezenkívül a periratok 

emlegetnek egy díványt, ami nem is szerepel Benkovich listáján. 

Benkovich Imre lakásában – a listából kiindulva – két olyan bútortípus emelhető ki, 

amelyek összefüggésbe hozhatók foglalkozásával, a fegyverszekrény és fegyverfogas. A 

lakásokban előfordulhatott még néhány olyan berendezési tárgy, ami közvetlenül utalhatott 

arra, hogy a családfő katonatiszt volt. Ezek a dolgok leginkább a lakásdekorációival 

függtek össze, amire a korszakban egyébként is nagy hangsúlyt fektettek. Szinte minden 

otthonnal és életvitellel foglalkozó tanácsadó könyv külön fejezetet szentelt a lakások 

díszeire, a festményekre, szobrokra és más dísztárgyakra.
999

 A tiszti családoknál a családfő 

dolgozószobájában vagy a lakószobában helyet kapott egy fegyverfal, esetleg vadászattal 

összefüggő tárgyak, például agancsokkal díszített lámpa vagy csillár. A lovasságnál 

szolgálóknál szobadíszítésként – polcrendszerre szerelve – szolgáltak különféle 

lófelszerelések: nyergek, szíjazatok, lovaglópálcák. A festmények és fényképek általában 

családtagokat vagy bajtársakat ábrázoltak. Dekorációnak használhatták a díszes 

táncrendeket is például a falvédő szélére feltűzve. Ezekről a dekorációs technikáról 

tanúskodnak az Éder István otthonában készült fényképek.
1000

 (75–76. kép) 

Szintén díszítő és emlékezető elemként használták a kiemelkedő elődök katonai 

relikviáit. Kitüntetéseket és néhány esetben kardokat foglaltak mély, díszes keretbe, esetleg 

színezett fényképeket kereteztettek be érdemjelekkel, emlékekkel, vagy például harctéri 

növényekkel együtt. 

Készült néhány különleges bútordarab is, amely működésképtelen, hatástalanított 

fegyverből készült. Könyvespolcok, virágtartó állványok és ruhafogasok készültek 

szálfegyverekből, de lakásdíszként szolgáltak a fronton készített lőszerhüvely-vázák és 
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más emléktárgyak. Bár ez utóbbiak nem csak a katonatiszti családoknál voltak 

megtalálhatóak. 

A Gereben–Bacsóvölgyi házaspár lakásáról több forrásból is képet kaphatunk. Az 1940-

ben házasságot kötött pár
1001

 a férj szolgálati helyén, Szolnokon bérelte első közös lakását. 

Az egymást őszintén szerető, büszke ifjú pár készített néhány fényképfelvételt a lakásról, 

amelyek elsősorban a szobadekorálás és a míves szekrények látszanak. (78–82. kép) A 

lakás „működésének” megismeréséhez a házaspár vendégkönyve áll rendelkezésünkre. 

Ebből elsősorban a vendégjárásról kapunk képet. A könyvet még a Bacsóvölgyi család 

nyitotta meg 1934 karácsonyán, majd 1940 májusában átadták az ifjú házasoknak. A 

feleség a következő bejegyzéssel kezdi (vagy inkább folytatja) a könyvet: „Esküvőnk 

napjával új fejezete kezdődik vendégkönyvünknek, az új kis családi fészek vendégei 

számára. Gereben Ferencné és Gereben Ferenc”.
1002

 A család a bejegyzések szerint 1941 

novemberében új lakásba költözött Szolnokon, erről a lakásról is csináltak fényképeket. 

(83–84. kép) Az 1942-ben háromtagúvá bővült család 1945-ben hagyta el Szolnokot és 

telepedett le Szombathelyen. A vendégkönyvbe, amelyben elsősorban a vendégül látott 

személyek – köztük tisztek – aláírásai, jókívánságai, vicces versei és rajzai szerepelnek, a 

második világháború után kétszer, 1951-ben és 1965-ben került bejegyzés. 

 

10. Összegzés 

 

A tiszti lakásviszonyokat áttekintve kirajzolódik, hogy kijelölt korszakban (20. század első 

fele) a katonatisztek és családjainak lakáskörülményei az országos állapotokhoz igazodtak. 

A példákból kiindulva világos, hogy a törvényben megjelölt ideális lakásméretekkel 

általában nem rendelkeztek. Átlagosan két-három szobás lakásokban éltek, több szobát a 

magasabb rangfokozatban lévők és esetleg a több gyerekes családoknál valószínűsíthetünk. 

A tiszti család általában a családfővel költözött, ha őt – szolgálati okokból – 

áthelyezték, így volt ez a Goór és a Futaky családnál is. Ugyanez volt a helyzet a 

Szoleczky-családban, ebben az esetben a szülők 1921-ben kötöttek házasságot és családi 

életüket Esztergomban kezdték, majd együtt költöztek a családfő szolgálati helyére, 1926-

ban Ipolytarnócra, majd négy év múlva Püskibe. Az apa 1931-es halála után költözött 

vissza az özvegy édesanya két fiával a családi tulajdonban maradt esztergomi házba.
1003
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Az 1920-as, 1930-as évekre egyértelműen lecsökkent a lakások nagysága, a kis lakások 

váltak kívánatossá. A lakberendezési és ételvitel-tanácsadó könyvek a kislakások otthonná 

varázsolásával foglalkoztak elsősorban.
1004

 Továbbra is fontos volt a megfelelő 

belmagasság, a fényviszonyok és újdonságként a szobák külön-bejáratúsága. Szinte 

minden példáként említett lakásban vagy házban volt villanyvilágítás és a legtöbben 

vezetékes víz is. A fürdőszoba kiemelkedő szerepéről mi sem árulkodik jobban, mint hogy 

a becslési jegyzőkönyvek nagy figyelmet fordítottak a fürdők leírására. 

A lakások berendezése a tiszti családoknál is követte a kor és a társadalom elvárásait, 

csak néhány bútordarab, illetve díszítő elem utalhatott a családfő foglalkozására. 
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X. Összefoglalás 

 

A Habsburg-birodalomban Mária Terézia hozta meg az első intézkedéseket a katonatiszti 

réteg helyzetének javítására, stabilitására. Növelte a tisztikar szociális ellátását és 

egzisztenciális biztonságát. Minden – 30 évet tisztességgel leszolgáló – tisztnek örökölhető 

nemességet adományozott. Udvarképessé tette az egyenruhát, ami azt jelentette, hogy az 

udvar által rendezett ünnepélyeken, bálokon a tisztek számára szabad volt a megjelenés 

származásra való tekintet nélkül.
1005

 

Az 1867-es kiegyezési törvény közjogi értelemben létrehozta az Osztrák–Magyar 

Monarchiát, és egyben lerakta a közös hadügy alapjait, a rákövetkező évben, 1868-ban 

létrejött a „magyar haderő”: a Magyar Királyi Honvédség. Az új hadszervezet alapjait 

három törvény vetette meg. A véderőről szóló XL., a honvédségre vonatkozó XLI., 

valamint az önkéntes népfelkelést szabályozó XLII. törvénycikkeket Ferenc József 

december 5-én írta alá. Az újonnan elfogadott törvények szerint az osztrák–magyar 

államalakulat hadigépezete öt nagy egységből állt: a császári és királyi hadseregből, a 

magyar királyi, illetve az osztrák császári-királyi honvédségekből (Landwehr), valamint a 

magyar királyi népfelkelésből, és ennek osztrák megfelelőjéből (Landsturm).
1006

 A közös 

hadsereg és tisztikara az egész birodalomban az egységes, nemzetek feletti, osztrák–

magyar központú államot képviselte. A tiszt nem foglalkozhatott politikával, távol kellett 

tartania magát a nemzeti és szociális feszültségek okozta mozgalmaktól. Az egész 

Monarchia jelentette az otthonát, a gyakori helyőrség-váltások miatt földrajzi mobilitás 

jellemezte és egy egész birodalom méreteiben gondolkozott.
1007

 

1868 után a városok versengtek a honvédkaszárnyák és a katonaiskolák építéséért, 

hiszen azok rangjukat, presztízsüket növelték. A tisztek a helyi társaságok megbecsült 

tagjai lettek, házasságukkal kötődtek a helyi lakossághoz. Az úri emberség mint társadalmi 

eszmény fogalma szorosan összefonódott a katonasággal, a tiszti mivolttal. Középiskolai 

végzettséggel és a csapatoknál leszolgált egy éves önkéntességgel – a tartalékos tiszti 

vizsga után – lehetett hozzájutni a tiszti kardbojthoz, ami belépést jelentett az úri 

társaságba.
 1008

 

A két világháború között az ideális katonatiszt feltétlen hűséggel és önfeláldozással 

tartozott a legfőbb hadúr, a Kormányzó iránt, rajongásig szeretette hivatását, 
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kötelességtudó, szilárd jellemű, lovagias, egészségesen becsvágyó és jó fizikumú volt. Az 

eszményi tiszt mentes volt a káros szokásoktól, nem rendelkezett jó összeköttetésekkel, 

nem volt kérkedő és fennhéjázó. A magyar nemzeti haderő tisztikara a katonai reál- és 

hadapródiskolákban alapozódott meg. Az iskolák növendékei elsősorban a középosztályból 

és a közvetlenül alatta elhelyezkedő rétegekből kerültek ki.
1009

 

Minden korszakban kérdés az, hogy miért választja valaki a katonatiszti hivatást. A 

hivatásos katona egy társadalmi réteg speciális csoportjává vált és a 20. század elejétől a 

társadalmi munkamegosztásban az állam és a társadalom védelmének specialistája lett. A 

tisztikar kiemelt csoportja a hivatásos katonáknak, csoportjellemzőkre tett szert és kialakult 

testületi jellege. Ez a testületi szellem a tiszt számára olyan jogokat és kiváltságokat 

jelentett, amelyek más rétegekre nem vonatkoztak. Azonban ez társadalmi kötelességeket 

is rótt a tisztekre, például meg kellett védeni az testület hírnevét minden helyzetben. 

Értekezésem alapvető kérdése, hogy milyen szabályok vonatkoztak a tiszti családokra 

és alakították az életüket, illetőleg azok hogyan valósultak meg. Az első ilyen, amivel már 

a család alapításkor találkozhatunk az, hogy a katonatisztek csak engedéllyel köthettek 

házasságot. A kiszemelt menyasszonynak több társadalmi feltételnek meg kellett felelnie 

és anyagi áldozatot is kellett hoznia azért, hogy egy tiszt felesége lehessen. A legtöbb 

esetben nem is az engedély megadásával volt probléma, hanem a házassági óvadéktőke 

előteremtésével. A kaució összege általában többszörösen meghaladta a katonatiszt éves 

fizetését. Ezért nem meglepő, hogy az engedélykérések nagy részéhez óvadéktőke 

mérséklését vagy elengedését kérő kérvényt is csatoltak a házasodni készülők. Mivel az 

esetek többségében az ara apja is katona volt, vagy állami, megyei tisztviselő, a mérséklést 

megadták. A házassági engedélyek dokumentációjából levonható még egy tanulság. A 

hatóság általában akkor is megadta az engedélyt a frigyhez, ha „apróbb” kifogás merült fel 

a menyasszonnyal kapcsolatban, de kielégítő anyagi helyzetben volt. 

A családi életmód minőségét az anyagi lehetőségek szabták meg elsősorban. Az tisztek 

jövedelme nem volt egyenlő a havi illetményükkel, több fizetés-kiegészítést, természetbeni 

juttatást is kaptak. A tiszti fizetések együtt mozogtak az ország gazdasági helyzetében 

bekövetkezett változásokkal. Állami fizetés lévén érintette őket az 1930-as évekbeli 

fizetéscsökkentések és fizetésrendezések. A különböző kalkulációk és összevetések szerint 

az állami alkalmazottak között a hivatásos tisztek jól fizetetteknek számítottak, de 

ugyanakkor a szabad értelmiségi pályán dolgozókhoz képest keresetük alulmaradt. Az 

                                                 
1009

 Tóth Csaba 1998. 29–30. pp. 
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anyagi helyzet vizsgálatánál figyelembe kell venni azt, hogy a családfő hol helyezkedett el 

a ranglétrán. A középosztály számára a kortársak által ideálisnak tartott 200 pengőt a 

századosok érték el. A tiszti állással többféle szociális juttatás járt, amire például egy 

magán tisztviselőnek nem számíthatott. Az illetmény és illetménykiegészítések mellett 

pótlékrendszer növelhette a családi bevételeket a családfő hivatásából eredően. Jóléti 

juttatások közé sorolható a lakhatási támogatás lakbérpótlék formájában, a szociális 

támogatások rendszere (segélyezés), az olcsó étkeztetés (tiszti étkezdék) és az 

egészségügyi ellátás a honvédségi kórházakban. Ezenkívül számos területen kapott a 

katonatiszt és családja kedvezményt, amelyek egy része a testülethez tartozásból, illetve a 

közszolgálati munkavégzésből eredt, a másik része pedig gazdasági megegyezésből vagy 

szándékból. Üdülési, pihenési, kulturális, szabadidős, illetve sportlehetőségek álltak 

kedvezményesen a tisztek és hozzátartozóik rendelkezésére. Az esetek többségében az 

engedményadás hátterében valamiféle szerződést sejthetünk. 

A gyermekek olcsóbb vagy ingyenes iskoláztatásának lehetőségét is a juttatások közé 

sorolhatjuk. A katonacsaládok fiúgyermekeinek egy jelentős hányada 10–18 éves kora 

között katonaiskolában tanult és élt. Így egyértelmű, hogy ha a gyermek-családtag 

hétköznapjaira vagyunk kíváncsiak, akkor az iskolák mindennapjait kell kutatni. Az 

iskolákban egyforma hangsúlyt fektettek az oktatásra és a nevelésre, a források azonban 

arra is bizonyítékot nyújtanak, hogy gyermekek számára volt idő és tér a koruknak 

megfelelő játékokra. Csak néhány növendék viselte olyan rosszul a katonaiskolák légkörét, 

hogy elhagyja azokat. Sokan úgy emlékeznek az ott töltött évekre – még ha csak egy-két 

tanév is volt –, mint életük egyik legszebb időszakára és úgy véli, hogy ott sajátította el az 

élethez szükséges állhatatosságot és erkölcsi tartást. Levonva a fiatalkor iránti nosztalgiát 

sincs okunk kétségbe vonni ezt az érzést, annyira általános. 

A társasági életnek a tisztek számára megkülönböztetett jelentősége volt. A tisztekről 

alkotott képhez jelentősen hozzájárult a viselkedésük és a megjelenésük. A számukra írt 

illemtankönyvek a polgári élet szabályaira épültek, de azok a pontok, amik a civil 

szférában csak ajánlottak voltak, a katonákra kötelező érvényűek lettek. 

A tisztekre vonatkozó írott vagy íratlan szabályok a családtagjaikra is érvényesek 

voltak, sőt, a családfő – ebben a tekintetben többszörösen – felelősséggel tartozott 

hozzátartozóiért. Így például a családtagok sem politizálhattak vagy nem vállalhattak olyan 

munkát, ami nem volt összeegyeztethető a tiszti állás tekintélyével. Miben más egy olyan 

család, ahol katonatiszt a családfő? Ahogy egy tiszt életének szinte minden részét 

szabályozták, úgy ezek a szabályok közvetve vagy közvetlenül hatottak a családtagokra is. 
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A családfő hivatása kötelességeket rótt a hozzátartozókra, de többségében élvezhették 

azokat az előnyöket, amelyeket a katonatiszti hivatással együtt járt. A családi életre talán 

az volt a legjellemzőbb, hogy a családfő, az apa általában távol volt szeretteitől, mégis a 

legtöbb esetben a fiúgyermek – több fiú esetén legalább egy – a katonai pályát választotta. 

A tiszti réteg minden más társadalmi csoportnál jobban ügyelt a foglalkozása 

presztízsének fenntartására, amire már csak azért is szükség volt, mivel a társadalom 

közép- és felső rétegeinek számára példaképül szolgáltak. Ez minden bizonnyal a 

lakásokon látszott meg a legjobban. Kevés forrással rendelkezünk arról, hogy milyenek is 

voltak ezek az otthonok. A hadsereg többféle módon próbált megoldást találni katonáinak 

a korszakban általános lakáshiányt illetőleg. A lehetőségekhez mérten igyekeztek a 

tiszteknek természetbeni, vagy mai szóval élve szolgálati lakást biztosítani laktanyákban 

vagy tiszti házakban. Szabályozás határozta meg a rendfokozatokat megillető szobák 

számát. Mint erről már említés történt, lakásbérlés esetén lakbér-hozzájárulás kaptak a 

katonák. A saját tulajdonú házak, lakások jellege és mérete igen különböző volt, 

nagymértékben függött attól, hogy milyen volt a településkörnyezet. A tiszti otthonokról 

elsősorban olyan adataink vannak, amelyek a lakásbeosztásáról és a építéstechnikai 

részletekről számolnak be. A lakások berendezéséről keveset tudunk. A fennmaradt 

fényképek között kevés olyan található, amelyek lakásbelsőket ábrázolnak. Csak néhány 

olyan lakásdekorációs elemet ismerünk képekről, elbeszélésekből vagy múzeumi 

gyűjteményekből, melyekről tudjuk, hogy tiszti lakásban voltak. Valószínűsíthetjük azt, 

hogy a kiemelt reprezentációs szerep miatt a tiszti lakások berendezése idomult a korszak 

divatjához és elvárásaihoz, így párhuzam vonható a vizsgált korszak polgári középosztály 

lakásaival. Ehhez a témához jól használhatóak még a háztartási és életvezetési tanácsadó 

könyvek, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ezek a kiadványok nem a valóságot, 

hanem az elképzelt ideált mutatják be. 

A bevezetésben feltettünk még egy kérdést. Mennyire hatottak tovább a Monarchia 

hagyományai a későbbiekben? Ismert, hogy a két háború közti magyar hadsereg tisztikarát 

milyen szoros személyi és intézményi szálak fűzték a Monarchiához. A katonai 

szabályzatokban követték az előzményeket, nem lehetett ez másként az életmód és 

mentalitás területén sem. Tulajdonképpen az értekezés összes fejezetében felvetett 

kérdéskörnél megállapítható, hogy a meghatározók, rendeletek, szabályzatok első változata 

még a közös hadsereg fennállása alatt készült el. Gondolhatunk itt akár a nősülési 

szabályzatra, vagy az illetményszabályzatokra. A pénzügyi összetevők (óvadéktőke, 

havidíj stb. összege) természetesen változtak a vizsgált fél évszázad alatt, de az alapvető 
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kategóriák, jellemzők és fejezetek nem. A kedvezmények nagy része is monarchiás 

örökség, mint például – a sok engedménynek alapját képező – arcképes vasúti igazolvány, 

vagy a fürdő-, üdülőkedvezmények. Az illemtankönyvek első kiadásai is az Osztrák–

Magyar Monarchia idején jelentek meg először és változatlan kiadásban, vagy német 

nyelvű könyv esetén, rövidített fordításban jelentek meg később. A tanácsadókönyvekkel is 

hasonló a helyzet. Az életmód-szabályozás állandósága azt igazolja, hogy az évtizedeken 

át – bár kisebb-nagyobb változásokkal – alapjában véve betöltötte funkcióját. Mind az 

Osztrák–Magyar Monarchiában, mind a két háború közötti Magyarországon a hadsereg az 

állam egyik legfontosabb pillére volt, melynek presztízsét nemcsak saját vezetése, hanem a 

mindenkori társadalmi és politikai elit kiemelten fontosnak tartotta. 
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XI. Függelék 

 

1. Az interjúkban felvetett témák és kérdések 

 

1. Az interjúalanyra vonatkozó személyi adatok: 

Név (születési név is): 

Születési idő, hely: 

Lakhely, illetve változások (költözések) 

Iskolák (elemi, középfokú, felsőfokú iskolák) 

Vallási hovatartozás 

 

2. Szülőkre vonatkozó adatok: 

Apa neve 

Születési idő, hely: 

Iskolák (elemi, középfokú, felsőfokú iskolák) 

Vallási hovatartozás 

Anya neve 

Születési idő, hely: 

Iskolák (elemi, középfokú, felsőfokú iskolák) 

Vallási hovatartozás 

Mikor és hol kötöttek házasságot? 

 

3. Testvérekre vonatkozó adatok: 

testvérek száma, neme 

Testvér neve 

Születési idő, hely: 

Iskolák (elemi, középfokú, felsőfokú iskolák) 

Vallási hovatartozás 

 

4. Házasság 

 Szülők (mikor, hol?) 

 Saját (mikor, hol?) 

 

A családban előforduló házasságok tervezettek vagy irányítottak voltak-e? 
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Ha igen, ki szervezte? Milyen szempontok szerint? (származás, anyagi javak szerint) 

A házasságok anyagi vonzatai:  

A családban kapott-e a menyasszony ún. apanázst vagy tűpénzt? Volt-e saját kezelésű 

pénze? 

Katonatiszti házasságnál a menyasszony családjának ún. kauciót kellett fizetni a 

vőlegény rangjának megfelelően. Hallott-e ezzel kapcsolatban bármiféle történetet? 

Kapott-e a családban valaki mérséklést vagy felmentést a kaució alól? Ha igen, miért?  

 

5. Gyermekvárás 

Volt-e ideális időpont a házasságkötés után, mikor a környezet elvárta a gyermekáldást? 

A családban lévő házasságokban általában hány gyermek született? 

Tud-e arról, hogy mennyire volt lehetősége egy állapotos asszonynak részt venni a 

társadalmi életben? Zavartalanul járhatott-e társaságban, fogadhatott vendégeket? 

Hogyan oldotta meg a ruházkodást? 

 

6. Gyermekkor – Gyermeknevelés 

Fogadtak-e a családban dajkát, nevelőnőt vagy magántanárt a gyermekek mellé? 

(nyelvtanulás, sport) Ha igen, mi módon? 

 

Hol történt a szülés? Otthon (házi orvossal, bábával)? 

 

A) Névválasztás 

Hol és mikor keresztelték a gyereket? Kiket választottak általában keresztszülőnek? 

(rokonok, barátok) 

Ki választotta ki a nevet, milyen nevekből és hányat? Öröklődtek-e a nevek a családban 

apáról fiúra, anyáról leányra? Volt-e olyan keresztnév, amit mindenki megkapott (pl. 

Mária)? 

Milyen formában becézték a neveket? Gyakori volt-e, hogy nem a névből kiindulva 

becéztek a családban valakit? Mekkora kör használhatta a beceneveket? 

 

B) Gyerekek napirendje  

Volt-e valamiféle speciális napirendje a gyerekeknek? Milyen volt egy nap? (kelés 

időpontja, mosakodás, délelőtti és délutáni program, étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna), 

esti program, lefekvés) 
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Hogyan szólították meg a gyerekek a szülőket, családtagokat? (magázzák vagy tegezik 

őket) Milyen volt a szülő-gyerek viszony? 

Kaptak-e gyerekek zsebpénzt? Mennyit? 

Hol találkozhattak a barátaikkal? Nyilvánosan vagy csak otthon? Milyen formában? 

Hol nyaraltak a gyerekek? Valamiféle szervezett helyen, családdal, nagyszülőknél? 

Milyen csínyek fordultak elő? 

Milyen büntetést alkalmaztak a szülők? (sarokba állás, mondat leírás, kukorica, testi 

fenyítés) 

 

C) Vallásgyakorlás 

Hogyan zajlottak le a templomlátogatások? Milyen rendszerességgel jártak templomba? 

Ki kinek a vallását követte? 

 

8. Társadalmi élet 

Hogyan történt társaságban a bemutatás?  

Kiket milyen megszólítás illetett meg? (magázódás, tegeződés, keresztnév használat, 

otthon és társaságban különbség?) 

Gyerekek esetében: visszategezés, megszólítás (nénizés, bátyámozás) 

 

A) Vendéglátás, vendégség 

Hogyan zajlott le egy látogatás? (kíséret, névjegy, fogadó időpont, látogatás hossza) 

Hol történt a vendégfogadása? Mivel kínálták meg?  

Hogyan zajlott le egy vendégség másoknál? Mi csinálhatott a gyermek? 

 

B) Esküvő 

Hol volt lehetőségük megismerkedni a fiataloknak? A családban hol találkozhattak a 

fiatalok? A családban lévő házaspárok hol és hogyan ismerkedtek meg? 

Hogyan történt a családban a lánykérés? Ki és milyen körülmények között kérte meg a 

leány kezét? 

Mennyi ideig tartott a mátkaság? 

Hány éves korban kötöttek házasságot? 

Hogyan zajlott le a családban az esküvői ceremónia? Hány embert hívtak meg és milyen 

körből? Ki fizette az esküvőt? 

Milyen volt a menyasszony esküvői ruhája? Esetleg öröklődött családon belül? 
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Mit viselt a vőlegény? Mit viseltek a vendégek? 

Milyen volt az esküvői étrend? 

Kapott-e a menyasszony kelengyét vagy stafírungot? Mi tartozott bele? 

 

C) Bálozás, táncos mulatságok 

Mikor volt és hogyan zajlott le az első bál? 

Milyen alkalmakkor tartottak bálokat? 

Milyen alkalommal rendeztek táncos mulatságot? 

Milyen táncokat jártak? 

Hol és kitől tanultak táncolni? 

Tagjai voltak e a helyi kaszinónak a család férfitagjai? Hogyan nyerhettek oda felvételt? 

Tagjai voltak e bármilyen más egyesületnek? Ha igen, melyeknek? 

 

D) Ünnepek. Karácsony, húsvét, ajándékozás 

Hogyan történtek az ünnepi előkészületek? Volt-e valami speciális előkészület? 

Kaptam a gyerekek és a felnőttek ajándékot? Mit? Esetleg saját készítésű ajándékot? 

Ki, mikor és hogyan díszített fel a karácsonyfát? Hol állították fel?  

Milyen volt az ünnepi menü? Karácsonykor, húsvétkor? Ki készítette el?  

 

9. Otthon 

A) Lakberendezés 

Lakásban vagy házban laktak? 

Milyen volt az elosztása? (szobák, helyiségek) 

Hogyan voltak berendezve a helyiségek? 

Voltak e növények, házi állatok, spanyolfal, telefon? 

Mivel voltak fedve a falak és a padló? 

Volt-e külön könyvtár? Ha igen, milyen könyvek voltak benne? Ki használhatta? 

Milyen volt a fürdőhelyiség és berendezése? 

Milyen volt a konyha? 

Milyen volt a lakás világítása? Volt-e vezetékes villany, gáz? Mikor vezették be? Volt-e 

vízvezeték? 

Volt-e jégszekrény? Honnan szerezték be a jeget? 

Mi történt a szeméttel? 
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B) Személyzet 

Volt- e személyzet és milyen volt az összetétele? 

Hogyan fogadták fel őket?  

Ki végezte a mosást? 

Ki végezte a vásárlást? Voltak-a állandó beszerzési helyek, boltok? Éltek-e hitel 

lehetőségével? Volt-e házhoz szállítás? 

Volt-e háztartásban bármiféle önellátás? (szappanfőzés, befőzés, disznóvágás, 

kenyérsütés, tejfeldolgozás, bor) 

 

C) Étkezés 

Hogyan zajlottak le az étkezések? Ki készítette el az ételt? Hol fogyasztották el? 

Ki terített, mivel és hogyan? (evőeszközök anyaga) 

Kik vettek részt a napi étkezéseken? 

Mi történt a maradékokkal? 

Hogyan használták a szalvétát? Milyen anyagból volt? 

Volt-e valami különleges kínálási szokás a családban? (fogyasztási sorrend) 

Milyen italokat fogyasztottak? 

Hogyan fűszerezték az ételeket? 

Volt-e valamiféle különleges étrend? 

Hogyan történt az asztalbontás, milyen sorrendben? 

Ki kellett-e öltözni az étkezésekhez? 

Jelezték-e valami módon étkezés kezdetét? 

 

10. Szabadidő 

A) Utazás 

Utazott-e a család országon belül vagy külföldre? Ha igen, hová és ki szervezte meg?  

Milyen közlekedési eszközöket vettek igénybe a hétköznapokban? Mivel utaztak 

messzebb? 

Tud-e valamiféle kedvezményről? 

Volt-e nyaralójuk? 

 

B) Szórakozás, kultúra 

Jártak-e rendszeresen színházba, moziba? Múzeumba?  
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1. számú Közigazgatási parancs az 1926/27. tanévre. 

HL Katonai tanintézetek. Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézet V. 12. 
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1940. augusztus Leltári szám: HTM 2008.233.1/KE 
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Interjú Blancz Valerie-vel 

Beszélgetés az intézetről. Lejtényi Éva növendék interjúja Fischer Jánosné szentrókusi 

Blancz Valerie-vel emlékeiről és az 1936–1944 közötti időszakról. Kézirat. (Lejtényi Éva 

tulajdona.) 

 

Jekelfalussy Piller György testőrszázados és Mudin Ilona házassági iratai: 

Mudin Ilona szüleinek beleegyezése kiskorú lányuk Jekelfalussy György 

testőrszázadossal kötendő házasságához. Leltári szám: HTM 2011.142.1/KE 

 

Jekelfalussy György testőrszázados házassági engedélykérése. Leltári szám: HTM  

2011.143.1/KE 

 

Gratulációk Jekelfalussy György testőrszázados házasságához. Leltári szám: HTM  

2011.145.1-2/KE; 2011.147.1-2/KE 

 

Meghívó Jekelfalussy György testőrszázados esküvőjére. Leltári szám:  

HTM 2011.146.1-2/KE 

 

Kérdőív 

Kérdő ív a nősülési szabályzat és az ehhez tartozó rendeletekből a tiszti házasságok 

állásszerűségének elbírálásához. Leltári szám: HTM 2006.1.1/Nyt. 

 

Körlevél 

M. kir. „Zrínyi Ilona” honvéd tiszti leánynevelő intézet Sopron körlevele. A szülők 

kapcsolata a növendékkel, illetve intézettel. Kelt: Sopron, 1941. augusztus. Leltári szám: 

HTM 2005.1.1/Nyt. 

 

Nevelési elvek – Tájékoztató 

HL Katonai Tanitézetek Magyar Királyi „Csaba királyfi” Honvéd Gyorsfegyvernemi 

Hadapródiskola, Marosvásárhely V. 21. Nevelési elvek – tájékoztató. 667. számhoz/sgt.–

1942. 
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Rendelkezések 

Rendelkezések a nevelő személyzet részére. Zrínyi Miklós m. kir. reáliskolai nevelőintézet 

Pécsett. HL Katonai tanintézetek. V. 13. 2. 

 

Szirányi János (Ludovikát végzett tiszt) családi feljegyzései, 1970-es évek. (Makai Ágnes 

tulajdona.) 

 

Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve 

Tantestületi értekezlet jegyzőkönyve, 1938. november 25. HL HM 1938. 9. osztály Elnöki 

– 504.157/9. 

 

Tájékoztató 

Tájékoztató a hadapródiskolai növendékek nevelésének és ellátásának legfontosabb 

elveiről, amelyek ismerete a szülők /:gyámok és hozzátartozók:/ számára okvetlenül 

szükséges. M. kir. „Gábor Áron” honvéd tüzérségi hadapródiskola parancsnokság. 

Nagyvárad, 1943. augusztus 16. (Mucsi Iván tulajdona.) 

 

Tiszti illetmény könyv Éder István alezredes számára. (Éder Miklós tulajdona.) 

 

Tiszti illetmény könyv Pokorny Herman altábornagy számára. 1931. január – december. 

Leltári szám: HTM 71.778.1/KE 

 

Tiszti parancs 

63.305/eln. Hfp. Fbü. – 1931. Tiszti parancs a házassági ügyekben adott helyt nem álló 

nyilatkozatok tárgyában. Leltári szám: HTM 2006.2.1/Nyt. 

 

3. Levéltári anyagok 

 

HL HM 1931. 8. osztály elnöki elvi ügyek (2389. doboz) 

HL HM 1932. 8. osztály elnöki elvi ügyek (2559. doboz) 

HL HM 1933. 8. osztály elnöki elvi ügyek (2048. doboz) 

HL HM 1934. 8. osztály elnöki elvi ügyek (2896. doboz) 

HL HM 1935. 8. osztály elnöki elvi ügyek (3107. doboz) 

HL HM 1936. 8. osztály elnöki elvi ügyek (3354–3355. doboz) 
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HL HM 1937. 8. osztály elnöki elvi ügyek (3606. doboz) 

HL HM 1938. 8. osztály elnöki elvi ügyek (2871. csomó) 

HL HM 1939. 8. osztály elnöki elvi ügyek (3063–3064. csomó) 

HL HM 1924. 11. osztály iratai (1526. doboz) 

HL HM 1925. 11. osztály iratai (1592–1595. doboz) 

HL HM 1930. 11. osztály iratai (2229–2241. doboz) 

HL HM 1931. 11. osztály iratai (2412–2413. doboz) 

HL HM 1928. 13. osztály elnöki iratok – Házassági ügyek (1901–1903. doboz) 

HL HM 1929. 13. osztály általános iratok – Házassági ügyek (2071–2082. doboz) 

HL HM 1935. 13. osztály általános iratok – Házassági ügyek (3157–3160. doboz) 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Bocskai István reáliskolai nevelőintézet, Budapest V. 10. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. honvéd hadapródiskola, Nagyvárad V. 5. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Csaba királyfi honvéd gyorsfegyvernemi hadapródiskola, 

Marosvásárhely V. 21. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Gábor Áron honvéd tüzérségi hadapródiskola, Nagyvárad 

V. 14. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. soproni honvéd főreáliskola, Sopron V. 12. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelőintézet, Kőszeg V. 11. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Zrínyi Miklós reáliskolai nevelőintézet, Pécs V. 13. 

HL Katonai Tanintézetek M. kir. Zrínyi Ilona honvéd tiszti leánynevelő intézet, Sopron V. 

15. 
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XIII. A dolgozatban előforduló rövidítések jegyzéke
1010

 

 

Ad. Adattár 

ált. általános 

biz. bizottság 

Bü. becsületügyi 

cs. császári 

eln. elnök(e), elnöki 

f fillér 

Fbü. fegyelmi és becsületügyi 

Gazd. gazdasági 

Hfp. a Honvédség Főparancsnoka 

HK Honvédségi Közlöny 

HL Hadtörténelmi Levéltár 

HM Honvédelmi Minisztérium 

honv. honvéd, honvédség(i) 

HTM Hadtörténeti Múzeum 

jelz. jelzet(ű) 

K korona 

KE Kéziratos Emlékanyag-gyűjtemény 

kir.  királyi 

Közig. közigazgatás(i) 

m. magyar 

magy. magyar 

Nyt. Plakát- és aprónyomtatványtár 

P pengő 

sgt. segédtiszt 

szsgd. szárnysegéd 

Szü. Személyes ügyek 

tc. törvénycikk 

thj. törvényhatósági jogú 

VKM Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

                                                 
1010

 A rövidítés jegyzék Szakály 2003. rövidítés jegyzékének felhasználásával készült. 14–17. pp. 
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XIV. Képek jegyzéke 

 

1. kép A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Hadügyi Szemlében megjelent apróhirdetése a 

kaucióképes értékpapírokról, 1913. 

2. kép Éder István hadnagy, 1910 előtt
1011

 

3. kép Éder Istvánné született kiskéri Bocz Erzsébet az Éder család két kutyájával 

4. kép Éder István és Bocz Erzsébet két gyermek: Klára és Miklós, 1920–1921 

5. kép Gereben Ferenc főhadnagy és Bacsóvölgyi Éva polgári esküvői képe, 1940
1012

 

6. kép Gereben Ferenc főhadnagy és Bacsóvölgyi Éva esküvője, 1940. május 18. 

7. kép Esküvői vacsora az ara szüleinek kecskeméti lakásában, 1940. május 18. 

8. kép Schmagrovits Piroska és Serbán Iván főhadnagy esküvője, 1939. augusztus 12., 

Budapest 

9. kép Schmagrovits Piroska és Serbán Iván főhadnagy esküvőjén készült csoportkép, 

1939. augusztus 12., Budapest, Hungária Szálló 

10. kép Janáky Mária és Hódsági Béla főhadnagy esküvői fényképe, 1940. november 

16.
1013

 

11. kép Janáky Mária és Hódsági Béla főhadnagy esküvőjén készült csoportkép, 1940. 

november 16. 

12–15. kép A Corvin Áruház Élelmiszer árjegyzéke, 1933 

16. kép Éder István alezredes arcképes vasúti igazolványa, 1942–1946 

17. kép Garay Mária arcképes vasúti igazolványa, 1941 

18–21. kép Kedvezményt nyújtó fővárosi színházak nézőtereinek alaprajza 

22–25. kép Árengedményeket hirdető reklámok a NyUKOSz-évkönyvből 

26. kép Hübner Vilmos arcképe babakönyve címlapjáról 

27. kép Gereben Ferenc és Bacsóvölgyi Éva első szülöttjének megszületéséről értesítő 

kártya 

28–29. kép Gereben Ferenc százados és Bacsóvölgyi Éva első szülött fia, Ferenc három 

hetesen, 1942. június, Szolnok 

30. kép Gereben Ferenc nyolc hetesen, 1942. július, Szolnok 

31. kép Gereben Ferenc kilenc hónaposan, 1943. március, Szolnok 

32. kép Gereben Ferenc tíz hónaposan, 1943. április, Szolnok 

                                                 
1011

 Az Éder családdal kapcsolatos fényképek Éder Miklóstól származnak. 
1012

 A Gereben családdal kapcsolatos fényképek Gereben Ferenctől származnak. 
1013

 A Hódsági családdal kapcsolatos fényképek Hódsági Zsuzsannától származnak. 
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33. kép Gereben Ferenc százados és felesége első szülött fiúkkal, Ferenccel, 1943 

karácsonyán 

34. kép Tanszerláda-rend asztalokkal berendezett tanteremben, Kőszeg 

35. kép Tanszerláda-rend padokkal berendezett tanteremben, Kőszeg 

36. kép Éjjeli szekrényrend, Kőszeg 

37. kép Éjjeli szekrényfiók-rend, Kőszeg 

38. kép Év végi bál, 1937, Kőszeg 

39. kép Tanterem, 1920-as évek, Sopron
1014

 

40. kép Növendéki étkezde, 1920-as évek, Sopron 

41. kép A Jókai-ünnepség szereplői, 1920-as évek, Sopron 

42. kép Az 1927/28. tanév záróünnepélyén bemutatott élőkép főjelenete, Sopron 

43. kép Rendetlen éjjeli szekrény, 1940, Pécs
1015

 

44. kép A hálótermi szekrényszemlére rendbe rakott éjjeli szekrény, 1940, Pécs 

45. kép Halászfy Zoltán és osztálytársai a hálóteremben, 1940, Pécs 

46. kép Tantermi rendellenőrzés, 1940, Pécs 

47. kép Tanterem, 1940, Pécs 

48. kép Birkózás a hóban, 1940, Pécs 

49. kép Növedéki étkezde, 1940, Pécs 

50. kép Hálóterem a nagyváradi hadapródiskolában, 1940-es évek
1016

 

51. kép Tanterem a nagyváradi hadapródiskolában, 1940-es évek 

52. kép Névcédula növendéki törzsszámmal, 1940-es évek, Nagyvárad 

53. kép Nagyváradi hadapródok, 1940-es évek 

 

Képek a Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet életéből
1017

 

54. kép Az 1940-ben érettségiző évfolyam osztályképe, középen az osztályfőnök, Blancz 

Valerie 

55. kép Tornaóra az udvaron 

56. kép Tornaünnepély a Rákóczi Intézet udvarán, 1939 

                                                 
1014

 A Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézet, Sopron fényképei Móra László: A Magyar 

Királyi Rákóczi Ferenc Reáliskolai Nevelőintézet mint alreál, majd a főreállá fejlődés időszakában (1921–

1932). című munkájából származnak. 
1015

 A Magyar Királyi Zrínyi Miklós Reáliskolai Nevelőintézet, Pécs fényképeit Halászfy Zoltán növendék 

készítette. A képeket húgától, Halászfy Évától vásárolta meg a Hadtörténeti Múzeum 2011-ben.  
1016

 A Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola, Nagyvárad fényképeit Rédey Tamás 

készítette és ő ajándékozta a Hadtörténeti Múzeum Fotóarchívumának. 
1017

 A Magyar Királyi Zrínyi Ilona Honvédtiszti Leánynevelő Intézet, Sopron fényképeit az iskola 

növendékei készítették és gyűjtötték össze. 
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57–58. kép A nevelőintézet sportérme, 1935 

59. kép Zrínyista növendékek Bocskai-ruhában az aradi vértanúk ünnepén 

60. kép Cőgernek öltözött zrínyista lányok, 1941 farsangján 

61. kép „Cőger”-bál a soproni Kaszinóban 

62. kép Tanóra 1940-ben 

63. kép Lányok az udvaron délutáni szünetben 

64. kép A tanulmányi eredményt jelző sávok és gombok 

65. kép A m. kir. „Zrínyi Ilona” Honvédtiszti Leánynevelő Intézet jelvénye 

66. kép Hűséggyűrű 

67. kép Első éves növendék egyenruhában, 1941 

68. kép A piros-fehér pöttyös nyári ruhában 

69. kép MANSZ-ruhában 

 

70. kép Tiszti lakás alaprajza a gróf Andrássy-laktanya
1018

 tiszti épületének I. emeletén, 

1927 (HL) 

71. kép Tiszti lakás alaprajza a Ferenc József lovassági laktanya
1019

 3. számú tiszti 

lakóházának I. emeletén, 1927 (HL) 

72. kép Tiszti lakás alaprajza a Horthy Miklós gyalogsági laktanya tiszti lakóépületének I. 

emeletén, Salgótarján (HL) 

73. kép Tiszti lakás alaprajza a Kenyérmezőtábor 2. számú tiszti lakóépületében (HL) 

74. kép Parancsnoki lakás a Lobkowitz-laktanyában.
1020

 Tervrajz az 102.239. számú 

ügyirathoz, HM 11. osztály, 1930. (HL) 

75–77. kép Éder István otthonában, 1910-es évek 

78–82. kép A Gereben–Bacsóvölgyi házaspár első lakása Szolnokon, 1940 

83–84. kép A Gereben–Bacsóvölgyi házaspár második lakása Szolnokon, 1941 

85. kép A rádió kiemelt szerepe egy csendőrtiszti lakásban, 1940-es évek 

                                                 
1018

 Budapest, X. Hungária krt. 9. 
1019

 Budapest, X. Kerepesi út 49. 
1020

 Budapest, IV. Veres Pálné utca 1. 
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XV. Képek 

 
1. kép 

 

 
2. kép 
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3. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. kép 

 

 



262 

 

 
5. kép 

 

 
6. kép 

 

 
7. kép 
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8. kép 

 

 
9. kép 

 

 
10. kép 
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11. kép 

 

 
12. kép 

 

 
13. kép 
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14. kép 

 

 
15. kép 
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16. kép 

 

 
17. kép 

 

 
18. kép 
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19. kép 

 

 
20. kép 

 

 
21. kép 
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22. kép 

 

 

 
23. kép 

 

 

 
24. kép 

 

 

 
25. kép 
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26. kép 

 

 
27. kép 

 

 
28. kép 

 

 
29. kép 
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30. kép 

 

 
31. kép 

 

 
32. kép 
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33. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 
34. kép 

 

 

 

 
35. kép 
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36. kép 

 

 
37. kép 

 

 
38. kép 
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39. kép 

 

 
40. kép 

 

 
41. kép 

 

 
42. kép 
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43. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 
44. kép 
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45. kép 

 

 
46. kép 

 

 
47. kép 
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48. kép 

 

 
49. kép 

 

 
50. kép 
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51. kép 

 

 
52. kép 

 

 
53. kép 

 

 

 

 

 

 
54. kép 
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55. kép 

 

 
56. kép 

 

 

 

 

 

 
57. kép 
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59. kép 

 

 
60. kép 

 

 

 
58. kép 
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61. kép 

 

 
62. kép 

 

 
63. kép 

 

 
64. kép 
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65. kép 

 

 

 

 

 

 

 
66. kép 
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67. kép 

 

 
68. kép 

 

 
69. kép 
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70. kép 

 

 
71. kép 

 

 
72. kép 

 

 
73. kép 

 



284 

 

 
74. kép 

 

 

 
75. kép 

 

 
76. kép 

 

 
77. kép 
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78. kép 

 

 
79. kép 

 

 
80. kép 
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81. kép 

 

 
82. kép 

 

 
83. kép 

 

 



287 

 

 

 
84. kép 

 

 
85. kép 

 


