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1. Az értekezés célkitűzései; források 

A dolgozat és a hozzákapcsolódó kutatás célja a katonatiszt élete társadalmi és anyagi 

hátterének minél teljesebb feltárása és bemutatása. Ez elsősorban a tiszti családokat jelenti, 

életmódjukkal, életkörülményeikkel és mentalitásukkal foglalkozom. 

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

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

változó szükségleteik kielégítésére. Az életviszonyokra (benne az életmóddal) kikerülhetetlen 

hatással van az adott időszak gazdasági helyzete, hiszen ez közvetlen befolyással van a 

jövedelmekre, így természetesen az anyagi viszonyokra is. Az életmód egyik aspektusa a 

lakás, az otthonkultúra vizsgálta, amely az életkörülmények kérdéskörében a legfontosabb 

kutatási terület, az elemzések tárgya a lakás megfelelőssége, a komfortossága és a fenntartása. 

Ez utóbbi rögtön tovább vezet a jövedelmi viszonyokhoz, ami magával hozza a háztartás és a 

családban élők összetételét. A mentalitás kutatásánál a gondolkodásmód mibenlétére keressük 

a választ. A mentalitástörténeti kutatások az egyéni helyett inkább a közösségi viselkedésre és 

gondolkodásra helyezik a hangsúlyt. Mindhárom fogalmat (kutatási „tárgyait”) áttekintve, 

mindenhol a mindennapok, a hétköznapok története, megismerése, bemutatása került a 

középpontba. 

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 vizsgálatom tárgyának szűkítése 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. Az életmód, életkörülmények, mentalitás vizsgálatánál a tisztet 

nem lehet elválasztani a családjától. 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 változás. A később bekövetkező változások pedig 

az alapokat nem érintették. A különböző, magasabb társadalmi osztályok megmaradtak az 
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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 végéig. 

A Magyar Királyi Honvédség szabályzatai, kiképzése, de még egyenruhája is feltűnő 

hasonlóságot mutatott az 1918 előtti osztrák–magyar hadseregben alkalmazottakkal. Hogy 

Deák István idézzem: „Mindenütt kísértett a Habsburg múlt”. 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. 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. 

A disszertáció megállapításai elsősorban írott forrásokon alapulnak. Az elsődleges források 

közül az eseményekkel egyidejűleg keletkezett iratokat (levelek, kérvények, űrlapok), 

újságcikkeket, 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. 

 

2. Az értekezés felépítése 

1. A katonatiszti házasságkötések, válások és azok szabályozása 

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 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 
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szigorú engedélyhez volt kötve, az engedély elnyeréséhez biztosítani kellett a házassági 

óvadéktőkét. 

 

2. A megélhetés alapja: fizetés, illetmények, pénzbeli juttatások 

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

anyagi helyzet volt, ami nem azonos a családfő fizetésével. A hivatásos tisztek rendszeres 

illetménye több összetevőből állt. A legnagyobb rész a rendfokozathoz mért és a valóságos 

rendfokozat után járó, a szolgálati időt is figyelembe vevő havidíj volt. A családos tiszteket 

megillette a család nagyságának megfelelő családi pótlék és jogosultak voltak a központilag 

megállapított, településenként változó lakbérpótlékra. 

 

3. 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. Igénybe vehettek különféle utazási, 

kulturális, üdülési és szabadidős, egészségügyi és gazdasági kedvezményeket. Felvehettek 

kedvezményes pénzintézeti (banki) kölcsönöket. 

 

4. A tiszti családok társadalmi megítélése és megbecsülése 

A tisztikar anyagi helyzetére 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 a 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. 

 

5. A gyermekek helyzete és élete a tiszti családban 

A katonacsaládokban nevelkedett gyermekek életéről – főleg a kisgyermekkorról – nem sok 

forrással rendelkezünk. A visszaemlékezésekben a gyermekkori emlékek csak néhány oldalt 

ölelnek fel. A katonatiszteknek viszonylag kevés gyermekük született, feltehetően azért, mert 

későn nősültek. A tiszti családoknak nyújtott egyik „kedvezmény” volt, hogy gyermekeiket az 

iskolák elemi osztályai után katonaiskolákban írathatták. Ha a katonacsaládok gyermekeinek 
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hétköznapi életét, életmódját szeretnénk megismerni 10 és 18 éves kor között, akkor az ún. 

katonaiskolák történetét és hétköznapjait kell megvizsgálnunk. 

 

6. A soproni Magyar Királyi „Zrínyi Ilona” Honvédtiszti Leánynevelő Intézet 

A tisztképzést és a tiszti előképzést elősegítő iskolák mellett létezett két olyan intézmény, 

amelyek fenntartása szociális célokat szolgált. Az egyik a soproni Magyar Királyi Zrínyi Ilona 

Honvéd Tiszti Leánynevelő Intézet volt. A fiúk katonai nevelőintézetének történetét, a benne 

folyó életet számos visszaemlékezés és tudományos munka dolgozta fel. Az egyetlen tiszti 

leánynevelő intézetről az utóbbi évtizedekben nagyobb léptékű tudományos összefoglaló 

munka nem jelent meg, ezért szerepel a dolgozat egy külön fejezetében. 

 

7. A tiszti családok lakásviszonyai 

A katonatiszti családokat is súlyosan érintette a korszakra országosan jellemző lakáshiány. 

Ezt központilag is próbálták orvosolni különböző építkezésekkel és laktanyabővítésekkel. A 

tiszti családok élhettek természetbeni (szolgálati), bérelt vagy saját tulajdonú lakásban. A 

berendezésre nagyon kevés közvetlen forrással rendelkezünk, általános képet a középosztályi 

ideált tartalmazó tanácsadó könyvekből és a korszak lakáskultúráját hagyatéki leltárak 

segítségével bemutató szakkönyvekből kaphatunk. 

 

3. Eredmények, tanulságok 

A Habsburg-birodalomban Mária Terézia hozta meg az első intézkedéseket a katonatiszti 

réteg helyzetének javítására, stabilizálására. 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. 

A két világháború között az ideális katonatiszt feltétlen hűséggel és önfeláldozással 

tartozott a legfőbb hadúr, a Kormányzó iránt, rajongásig szeretette hivatását, 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. 
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A dolgozat 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 anyagi helyzet 

vizsgálatánál figyelembe kell venni azt, hogy a családfő hol helyezkedett el a ranglétrán. A 

tiszti állással többféle szociális juttatás járt, amire például egy magántisztviselő 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. 

A katonaiskolákban 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 
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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. 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. A tiszti otthonokról elsősorban olyan adataink vannak, amelyek a 

lakásbeosztásáról és az építéstechnikai részletekről számolnak 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 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, 
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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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