
 



 

 

Dr. ajkai  Ajkay Zoltán   
     honvéd törzsorvos, tábornok 

 
  Született: 1874.02.10. Pápán  

                    - elhunyt 1958.06.09.  Ostffyasszonyfán 
          Házastársa:  budakeszi Weöres Izabella  
 

„Dr. Ajkay Zoltán gyermekéveit Pápán és Alsógörzsönyben 
élte. 

Középiskoláit Pápán, a III.-at Sopronban végezte. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1897.március 17.-
én orvosdoktorrá avatták. 

Diákéveiben szívesen foglalkozott az irodalommal is, és több éven át a fővárosi lapokban több 
költeménye jelent meg. Orvosi pályáját rokonai ajánlatára és rábeszélésére, családja ősi 
fészkében: Ostffyasszonyfán kezdte, ahol 1898 januárjában körorvossá választották meg.  

 Két és félévi gyakorlat után a honvédorvosi karba jelentkezett felvételre mint tartalékos 
segédorvos helyettes, ahova 1900.március 15.-én próbaszolgálatra be is hívták, 1900.november 
1.-én pedig a magyar királyi honvédség főorvosává nevezték ki Kassára.  

Kassáról fél év múlva –áthelyezték- különböző tanfolyamok elvégzésére, ahol 1903-ban, a II. sz. 
sebészeti klinikán töltött egy évi gyakorlat után sebészműtői oklevelet nyert.  Sebészi tudását és 

működését azonban nem gyümölcsöztethette, mert – előírt csapatszolgálattal nem rendelkezve, 
1904. nov. 1.-ével  Jászberénybe helyeztetett át, mint az ottani honvéd-gyalog zászlóalj orvos 
főnöke. Négy évi csapatszolgálat után 1908-ban újra Budapestre került, ahol 10 hónapi 

előképzés után Honvéd Helyőrségi Kórház  Bakteriológiai és Kórvegytani Laboratóriumának 
vezetését vette át. Mint bakteriológus és a honvédség járványtani szakértője több a szakmába 
vágó tanulmányt és értekezést írt, melyek közül a typhus (tífusz) járványok keletkezésének 

megvilágításáról írt tanulmányával  Budapesten 1909-ben, - a harctérnek vízzel való ellátásának 
problémáját felölelő, feltűnést keltő refererátumával pedig az 1913 évi londoni nemzetközi 
orvoskongresszuson ért el nagy sikert, és ez tette nevét ismertté. 

1901.január 24.-én kötött  Keszthelyen házasságot az Ostffyasszonyfán született budakeszi 
Weöres Izabellával. 
 

Az 1914. augusztus 1.-én kitört világháborúban 41 hónapot töltött a különböző harctereken, s 
ebből 5 hónapot mint a pozsonyi 13. honvéd-gyalogezred, majd a 306 sz. honvéd-gyalogezred 

orvosfőnöke arcvonalbeli frontszolgálatot teljesített. Ő az első magyar honvédorvos aki hősies és 
önfeláldozó magatartásáért megkapja már 1914 szeptemberében a német vaskeresztet – a 
Ferenc József rend lovagkeresztje mellé.  Két  csapatorvosi ténykedés közt 1914 novemberében 

typhusszal fertőződve 3 hónapig beteg volt. 
 
 



 

 Betegségét – szerencsére Budapesten a II. sz. belklinikán élte át. 1915. augusztusától mint 
„hadtest egészségügyi tanácsadó”, tábori bakterológiai laboratórium vezető – képzettségének 
megfelelő beosztásba került, - kezdetben a Szurmay hadtestnél, majd később az abból átalakult 

császári és királyi 24. hadtestnél működött, leghosszabb ideig Volhyniában. 
 
1917-ben a hadtest Isonzó (ma Szlovén-Olasz ter.) frontra került, s az év novemberében a 64. 

honvéd hadosztály vezető orvosának osztották be. 1918 februárjában régi béke beosztásába 
Budapestre helyezték vissza,  a honvéd helyőrségi kórház laboratóriumába, és itt éri a kommün 

kitörése. A tanácsköztársaság uralma alatt passzív magatartásával nagy szálka a kommunisták 
szemében,de szerencsésen megússza ezeket az időket. 1925-ben létrehozza az újonnan 
megalakult  magyar királyi honvédség állományában az Egészségügyi Tanácsot, melynek első 

elnökévé, valamint a honvédség alkalmazó iskola egü. tanárává nevezték ki. 1927-ben Budapest 
legnagyobb kórháza, a 2. sz. honvéd  helyőrségi kórház parancsnoka, 1930 januárjában pedig 
mint tábornok orvos az 1. honvéd vegyes dandár vezető orvosa, s egyben a honvéd tisztikar 

főnöke lett. ( Miközben a tábornoki rangot már 1927. november 1.-én elérte.)   
  
1933.augusztus hó 1.-vel 59 éves korában nyugállományba helyeztetett mint vezértörzsorvos, 

miután teljes szolgálati idejét  40 évi szolgálattal kitöltötte. 
 
 
 
Katona orvosi pályája alatt a következő kitüntetéseket nyerte el: 

1. A magyar érdemrend középkeresztje, 
2. Ferenc József rend lovagkereszt –kardokkal, 
3. Ezüst  Signum Laudis katonai szalagon,(Katonai Érdemérem)   
4. Arany Signum Laudis katonai szalagon, 
5. Kormányzói legfelsőbb elismerés, 
6. Károly csapatkereszt, 
7. Háborús emlékérem, 
8. Magyar Vöröskereszt II. o. díszjelvénye, 
9. Jubileumi emlékérem, 
10. Jubileumi emlékkereszt, 
11. Az Amerikai Egyesült Államok Cross of Honor kitüntetése, 
12. Észt Vöröskereszt csillag, 
13. Magyar Vöröskereszt érdemkeresztje, 

14. II. o. német vaskereszt. ”       (A teljes fenti leírás Dr. Ajkay Zoltán sajátkezűleg írt önéletrajzából idézve.) 
 
 
1944-től nyugdíjas éveit Ostffyasszonyfán élte. Hiába volt gyógyító orvos a hadsereg kötelékében, mégis 
hortista tisztként bántak el vele a kommunista hatalomátvételt követően, hiszen  még az ősi Ajkay kúriát  is 

1950-ben államosították, onnan ki kellet költöznie, vagyonától megfosztották. Tábornok úr nyugdíjas 
évei alatt is önzetlenül segítette a falu lakosságát, gyógyította betegeit, ha megkeresték, és 
segítségét kérték.  

Idős korára combcsont törése miatt két mankóval közlekedett, de ha kellett ment, és gyógyított. 
 

 
 



 

Frontszolgálata alatt minden nap jegyzeteket írt a háborús eseményekről.   
 Visszatérve a békeidőbeli beosztásába, szakmai munkája mellett ezen feljegyzésekből „cetlikből” 
1922-ben naplót írt  „Emlékeim a világháborubol” címmel, már eredetileg is gépírással, a 

családtagjai számára.   
 

Ezt a naplót  első kiadási joggal, eredeti állapotában  tehetjük közzé  tábornok úr két unokájának, 
Ajkay Klárának és dr. Németh Miklósné sz. Kiss Nadine-nek  köszönhetően, hogy ezt a páratlan 
értékű eredeti forrásanyagnak tekinthető személyes családi dokumentumot szerkesztésre, és 
közzétételre átadták.  
 

Mint szerkesztőnek nem feladatom, hogy tábornok úr által a naplójában leírtakról véleményt 
alkossak, de azon véleményemnek mégis csak szeretnék hangot adni, hogy bár a naplóban leírtak nem 
elsősorban a nyilvánosságnak leírva kerültek papírra, hanem családjának, utódainak, ennyi idő után 
még a sok személyes vonatkozás ellenére is izgalommal olvasható. Hű képet ad arról, hogy 
valószínűleg még egy a gyógyításra felesküdött  magasrangú orvos tiszt sem lehetett arra felkészülve, 
hogy milyen katasztrofális lehetőségekkel kerül szembe gyógyító munkája során a frontvonalban, 
miközben saját életét is mentenie kell.  A II. részben leírt harctéri, de nem frontvonalbeli, -hanem a 
törzshöz tartozva-, szolgálatát tábornok úr is helyenként „uri módon” eltöltött „üdülésnek”  titulálja 
a frontvonali szolgálathoz képest.   E körülmények közötti helytállását tükrözik kitüntetései, ezek 

között is kiemelkedő a „Cross of Honor” (Becsület Rend)  kitüntetése, amelyet az USA nagykövete 
adott át részére a hadifoglyokkal szemben tanúsított humánus helytállásáért.  
 

A napló teljes egészében az e redeti szöveg (beszkennelve), a szerkesztés során csak a fontosabb 
harctéri helyszíneket beazonosító sorszám hivatkozásokkal, és a megváltozott településnevekkel lett 
kiegészítve, és lehetőség szerint restaurálva.  

 
© Ezen digitális kiadvány tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 4. §. (1) bekezdés alapján szer zői jog 
hatálya alá esik.       Az ebben leírtak digitális nyilvánosságra hozatalát, terjesztését, sokszorosítását, és internetes 
közzétételét is engedélyezzük, de ez, a törvény 10. §. (1) bekezdése alapján csak ezen forrás 
 „Dr Ajkay Zoltán: Emlékeim a világháborubol” formátumú idézésével történhet. 
Nyomtatásban történő megjelentetése, terjesztése nem engedélyezett.   

 
 

                                                                                                                                                
 Celldömölk, 2018.12.10.                                                                                       Szerkesztő: Bóka István 
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