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SZAKÁLY SÁNDOR 

KÁDÁR GYULA FŐHADNAGY NŐSÜLÉSI ENGEDÉLYE 

A két világháború közti időszakban a magyar királyi honvédség hivatásos tisztjei 

számára a házasságkötéshez a honvédelmi miniszter által kiadott engedélyre volt szük-

ség. Ennek hiányában a hivatásos tiszt nem köthetett házasságot. Ez a gyakorlat a dua-

lizmus időszakában a császári és királyi haderőben és a magyar királyi honvédségben 

egyaránt természetes volt, és hosszú előzményekre tekintett vissza.1 Az engedély meg-

adásáért a honvédtiszteknek a honvédelmi miniszterhez kellett fordulniuk, míg a császári 

és királyi haderő és a haditengerészet tisztjei a „közös” hadügyminiszterhez folyamod-

tak. A házasságkötés engedélyezéséhez a tisztnek, illetve családjának vagy a jövendőbeli 

feleség családjának megfelelő nagyságú óvadéktőkét kellett biztosítania. Annak nagysá-

ga a nősülni szándékozó tiszt rendfokozatával szoros kapcsolatban állt. Az óvadéktőke 

nélküli házasságot csak az uralkodó, illetve 1920 után az államfő engedélyezhette. (Az 

1920-as évektől elfogadottá vált, hogy amennyiben a jövendőbelinek tisztes megélhetést 

biztosító polgári foglalkozása és állása volt – pl. tanítónő, tanárnő, orvos – akkor az az 

óvadéktőkét kiválthatta.) 

A nősülési engedély kérvényezése előtt az adott csapattest tisztikarának is állást kel-

lett foglalnia a jövőbeni házasságról, nevezetesen abban a kérdésben, hogy az ara alkal-

mas-e hivatásos állományú tiszt feleségének. Erkölcsi tekintetben nem esik-e kifogás alá, 

megfelelő társadalmi állású családból származik-e és így tovább. 

A most közreadandó korabeli dokumentum2 röviden bepillantást enged abba a folya-

matba, amely a nősülési engedély kiadásához vezetett. 

A kérelmező, Kádár Gyula főhadnagy, a magyar királyi 9. honvéd gyalogezred (Sze-

ged) tisztje, jegyese Antalffy Zsíros Erzsébet úrhölgy volt.3 

Amint az a közreadott, illetve hivatkozott dokumentumokból kiderül, a kérelem be-

nyújtása és az engedély megadása között alig több, mint két hónap telt el. Az engedély – 

ami a kiadástól számítva egy évig volt érvényes – birtokában a házasságkötésre 1923. 

június 2-án került sor Szegeden.  

A dokumentumokat eredeti formában – csak a nem kézzel írtak esetében előforduló 

gépelési hibákat javítva – tesszük közzé és magyarázó jegyzetekkel látjuk el. 

                                                 
1
 Az óvadéktőke (más néven kaució), illetve a házasságkötés szabályozásának a kérdését is tárgyalja köny-

vében Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg-monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai 
története 1848–1918. Budapest, 1993. 178–180. o. 

2
 Lelőhelye: Hadtörténelmi Levéltár Honvédelmi Minisztérium 1923. 13. osztály 2242. alapszám. (A to-

vábbiakban hivatkozott iratokat ehhez az alapszámhoz csatolták.) 
3
 Kádár Gyula, nemes nyárád-gálfalvi (*Debrecen, 1898. december 16.; †Budapest, 1982. március 14.) hi-

vatásos katonatiszt. Legmagasabb rendfokozata vezérkari ezredes. Katonai pályafutására vonatkozóan lásd: 
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938–1945. Lexikon és Adattár. Budapest, 2003. 160–161. o. 
Élete történetét A Ludovikától Sopronkőhidáig című emlékiratában összegezte. Budapest, 1978. – Antalffy 
Zsíros Erzsébet Anna (*Mokrin, 1902. szeptember 2.; †Budapest, 1982. április 7.) Az iratok egy részében, mint 
Zsíros Erzsébet, illetve Zsíros Erzsébet Anna szerepel. 
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M. kir. 9. honvéd gyalogezred    Kádár Gyula főhadnagy 

Nősülési engedélyt kér 

 

A m. kir. honvédelmi miniszter Úrnak.4 

 

Szeged, 1922. december hó 18-án.    Budapest 

 

Antalffy Zsíros Mihály5 Torontál vármegye nyugalmazott főszámvevőjének leányával Erzsé-
bet-tel házasságra óhajtok lépni, mihez a miniszter Úr engedélyét kérem. 

Arám és a magam keresztlevelét, valamint az egyházi esketésre vonatkozó nyilatkozatot6 és 
arám atyjának a házasságba való belegyezését idezárva,7 jelentem, hogy a szabályszerű óvadéktő-
két arám édesatyja fogja biztosítani.8 

 

6 drb. mell      Kádár Gyula 

       főhadnagy 

 

A kérelemnek az előírt szolgálati utat kellett bejárnia és az elöljáróknak kellett azt lát-

tamozni. Az első „láttamozó” a 9. honvéd gyalogezred I. zászlóaljának parancsnoka9 volt 

1922. december 19-én. Az általa aláírt kérelem december 20-án került a „M. kir. 9. honv. 

gyalogezred parancsnokság”-ára. A szabadságon lévő ezredparancsnok10 helyett annak 

helyettese, Pintér alezredes11 a következő szöveggel látta el az iratot: 

 

                                                 
4
 A kérelem beadásának és elbírálásának idején a honvédelmi miniszteri tisztséget Belitska Sándor (*Lajosfalva, 

1872. április 1.; †Budapest, 1939. december 7.) szolgálaton kívüli viszonybeli altábornagy töltötte be. 
5
 Antalffy Zsíros Mihály (*Oroszlámos, 1857. március 3.; †Szeged, 1929. december 31.). 

6
 A jelzett nyilatkozat a közreadott dokumentum mellékletei között megtalálható. Szövege: „Nyilatkozat. 

Mi alulírott jegyesek ezennel kinyilatkoztatjuk, hogy magunkat egyházilag is eskettetni hajlandók és képesek 
vagyunk. Kádár Gyula főhadnagy Antalffy Zsíros Erzsébet. Előttünk: Bielek Pál szds. [olvashatatlan rész] 
Endre fhdgy m. kir. 9. honv. gy. e. I. zlj. sgt.” 

Bielek Pál, nemes (*Bánlak, 1889. július 26.; †?), hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozata alezre-
des. Az adott időben a 9. honvéd gyalogezredben századparancsnoki beosztásban szolgált. 

7
 A jelzett nyilatkozat nem található az iratok között, de többször történik rá utalás. Az okmányok többségét a 

kérelmező visszakapta, amelyről írásban nyilatkoznia kellett. Ez a nyilatkozata megtalálható az iratok között. 
8
 Az Antalffy Zsíros család a megkívánt 200 ezer korona óvadéktőkét a szegedi magyar királyi állampénz-

tárnál 1923. február 19-én biztosította. Az óvadék tulajdonosa a nagykorúsított ara volt, az összeg 250 ezer ko-
rona névértékű 6 %-os járulékkölcsön kötvény. 

Minderről a Honvédelmi Minisztérium a „M. kir. Pénzügyminiszter úrnak” a következő szövegű „értesí-
tést” küldték el: „Van szerencsém Nagyméltóságodat tiszteletteljesen értesíteni, hogy a Kádár Gyula főhad-
nagy és leendő neje szül: Zsíros Erzsébet házassági óvadékául nevezett úrhölgy által felajánlott és a szegedi m. 
kir. állampénztár által f. évi február hó 17-én kiállított átvételi elismervény szerint kötvényezés végett oda be-
szolgáltatott 250.000 /:kettőszázötvenezer:/ kor. n. é. 6 %-os m. járadékkölcsön kötvényeket házassági óvadé-
kul elfogadtam. Van szerencsém Nagyméltóságodat tiszteletteljesen felkérni, hogy a kötvényezés megtörténté-
ről, annak idején értesíteni méltóztassék.” 

9
 Az olvashatatlan aláírás miatt személyét nem sikerült azonosítani. 

10
 Kő József, vitéz (*Vép, 1874. december 20.; †Sopron, 1951. április 23.), hivatásos katonatiszt, legmaga-

sabb rendfokozata címzetes tábornok (címzetes vezérőrnagy). 192? és 1923. március 31. között volt a 9. hon-
véd gyalogezred parancsnoka. 1935-től a Sopronkörnyéke-i választókerület országgyűlési képviselője, 

11
 Valószínűleg Pintér Ferenc (*Szeged, 1883. október 10.; †?) alezredes az aláíró. Hivatásos katonatiszt, 

legmagasabb rendfokozta tábornok (vezérőrnagy). Az adott időben a 9. honvéd gyalogezredben szolgált, alez-
redesi rendfokozatban. 
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„Láttam! 
Kádár Gyula hivatásos gyalogsági főhadnagy a 9. honvéd gyalog ezrednél tiszti helyen, mint a 

3. század szakaszparancsnoka teljesít szolgálatot. Az 1920. évi 31. számú R. K. (sz. ü.)-ben közzétett 
rangsorolásban a 799. lapoldalon, mint 1916. évfolyambeli 265. rangszám alatt szerepel. Becsület-
ügyi vizsgálat, vagy bírói eljárás alatt nem áll. Igazolt az 1920. évi 9. számú R. K. (sz. ü.)-szerint. 

Egyben jelentem, hogy a megkérdezett tisztikar oda nyilatkozott, hogy a tervbe vett házasság 
az „A-57.” Nősülési szabályzat 3.§.b. és c. pontjaiban12 előírt feltételeknek mindenben megfelel s 
más ok nem forog fenn, ami a nősülést a katonai szolgálat fontos tekinteteiből meg nem engedhe-
tőnek tüntetné fel. Folyamodó pénz viszonyai rendezettek és a szándékolt házasság kötés által a nő-
sülendő anyagi helyzetének javulása remélhető és a jövendő házasfelek anyagi megélhetésének ve-
szélyeztetésétől tartani nem kell. 

Kérelmét pártolom. 
 
6 darab melléklet. 
    Ezred parancsnok szabadságon: 
 
     Pintér alezd. 
     Ezred parancsnok h.” 

 

A következő „láttamozó” elöljáró a „M. kir. vegyes dandár Gyalogsági parancsnok”-a 

volt,13 aki helyett a „Láttam!” szöveget – mivel beteg volt – egy őrnagy,14 a 10. honvéd 

gyalogezred II. zászlóaljának parancsnoka írta alá. A „Vettem!” bélyegző tanúsága sze-

rint 1922. december 24-én. 

1922. december 29-én a „M. kir. szegedi 5. vegyes dandárparancsnokság” érkeztette 

az iratot és arra a vegyesdandár parancsnoka, vitéz Artner Kálmán tábornok15 aláírásával 

a következő szöveg került: „Láttam! A kérelmet pártolom.” 

A kérelmező anyaga 1923. január 10-én érkezett meg a Honvédelmi Minisztériumba, 

ahol a 13. osztály 2442 szám alatt iktatta, feltüntetve a hat darab mellékletet.  

A Honvédelmi Minisztérium 1923. január 25-én megadta a „Nősülési engedély”-t Ká-

dár Gyula számára, melynek a szövege a következő: „Kádár Gyula főhadnagynak megen-

gedem, hogy Zsíros Erzsébet Anna úrhölggyel a szabályszerű óvadéktőke biztosítása mel-

lett házasságra léphessen, ha a házasság ellen törvényes akadály nem forog fenn.” 

Az állami házasságkötés, illetőleg esketés csakis e nősülési engedélynek és a honvé-

delmi miniszter által az óvadéktőke szabályszerűen megtörtént biztosításáról kiállítandó 

igazolvány felmutatása után történhetik meg. Az engedély hatályát vesztette, ha „a kelté-

től számított egy éven belül a házasság meg nem köttetett.” 

                                                 
12

 Az „A-57” Nősülési szabályzat hivatkozott pontjai így szólnak: „b, az ara szeplőtlen hírnevű, a nősülen-
dő állásának megfelelő társadalmi műveltségű és származású, c, tiszteknél és tisztviselőknél a házasság a hon-
védségben (csendőrségben) az állásszerű házasság követelményeiről uralkodó nézeteknek mindenben megfe-
lel.” Nősülési szabályzat a magy. kir. honvédség és csendőrség számára. Budapest, 1913. 6. o. 

13
 Személyét nem sikerült azonosítani. 

14
 Olvashatatlan aláírása miatt az aláírót nem sikerült azonosítani. 

15
 Artner Kálmán, vitéz fertőszentmiklósi (*Sopron, 1871. szeptember 27.; †Budapest, 1928. december 4.) 

hivatásos katonatiszt, legmagasabb rendfokozata altábornagy. 1922. december 1. és 1923. június 15. között 
volt a szegedi 5. vegyesdandár parancsnoka, tábornoki rendfokozatban. 
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Az engedély kiadásával egyidejűleg a 9. honvéd gyalogezred parancsnokságát is érte-

sítették annak megadásáról, és jelezték, hogy Kádár Gyula főhadnagynak milyen okmá-

nyokat kell beküldenie a Nősülési igazolvány kiadásához. 

Kádár Gyula 1923. február 19-én terjesztette fel a házasságkötési engedélyhez szük-

séges okmányokat, nevezetesen: 

„a, eredeti nősülési engedélyt, 

b, ajánlati okmányt két példányban, 

c, járadékokmányt eredetiben és másolatban (:Átvételi elismervényt:) 

d, felajánló keresztlevelét és annak hitelesített fordítását 

e, arám rendelkezési képességét igazoló okmányt”. 

Az okmányok beérkezte után állította ki a Honvédelmi Minisztérium a szükséges Nő-

sülési igazolványt,16 melynek birtokában már semmi sem állhatott a házasságot kötni 

szándékozók útjába. 

Az iratok – a visszaszármaztatottak kivételével – a Honvédelmi Minisztériumban ma-

radtak és „Ki nem selejtithető” minősítést kaptak – így maradtak meg az utókornak. 

RÖVIDÍTÉSEK 
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drb. darab 

fhdgy. főhadnagy 
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16

 A Honvédelmi Minisztériumban iktatott kérelem és a csatolt mellékletek alapján a Honvédelmi Minisz-
térium a következő szövegű Igazolványt adta ki Kádár Gyula főhadnagy részére: „Igazolvány Kádár Gyula fő-
hadnagy és Zsíros Erzsébet Anna úrhölgy között kötendő házasságra nézve az innen 1923. évi január hó 25-én 
2442-13-1923 szám alatt megadott nősülési engedélyben kikötött házassági óvadéktőke szabályszerű biztosítá-
sa kimutatva lévén, ezennel igazolom, hogy a házasságkötésnek e tekintetben akadály útjában nem áll.” 
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