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Az Ostffyasszonyfa kiválóságai életrajzi sorozatban szeretnénk bemutatni azon Ostffyasszonyfán született, vagy Ostffyasszonyfán  élt személyeket, akik alkotó 
tevékenysége, munkája jelentős hatással volt településünk  fejlődésére, lakóinak életére, Ostffyasszonyfa település hírnevére.        (A sorozatot szerkeszti: Bóka István) 

Közzétett életrajzok: Ostffy Miklós,  Dr. Ostffy Lajos, Czencz János festő, Berecz Gábor ev. kántortanító, Péteri Takács Lajos,  Dr. Mesterházy Gábor orvos, Pálvölgyi Árpád, 
    Németh Sándor,  Ambrus Irma,  Trsztyenszky János földbirtokos,  Dr. Ajkay Zoltán tábornok  . 

 

Dr. ajkai  Ajkay Zoltán   
     honvéd törzsorvos, tábornok 

 
  Született: 1874.02.10. Pápán  

                    - elhunyt 1958.06.09.  Ostffyasszonyfán 
          Házastársa:  budakeszi Weöres Izabella  

                     szül. 1871.10.09. Ostffyasszonyfán,  

                    - elh. 1956.09.24. Ostffyasszonyfán 

          Házasságot kötöttek: Keszthelyen 1901.01.24.-én. 

          Gyermekeik: Izabella sz. 1901.10.01.  Budapesten     

                                Zoltán   sz. 1907.11.02.  Jászberényben 

 

      Szülei: ajkai Ajkay Miklós  ügyvéd Pápán és Budapesten, kir. járásbíró, földbirtokos. 

                               szül. 1843.02.15. Ostffyasszonyfán.  -  elh. 1902.06.30. Keszthelyen 

                  mesterházi Nagy Berta    (házasságot kötöttek Sopronban 1872.11.26.) 

 

Az ajkai Ajkay család ősrégi, 800 éves múltra 

visszatekintő nemesi család.  

A nemzetségnek őse az Árpádkorban 1160 körül 

élt Ajka (Ayea, Oyka, Eyka), ősi települési helye 

pedig az ugyancsak ezen ősről elnevezett, ma is 

létező Ajka városa.  

Az Ajka nemzetségből származott a család első, 

okmányokban feljegyzett ismert tagja Ayekai 

Lőrinc, ki 1214-ben élt. 

A család családfája hiánytalan adatokkal Ajkay 

Ambrusig 1570-ig vezethető vissza, de 

megszakításokkal 1160-ig követhetők az ajki 

Ajkay nemzetség ősei.  

Dr. Ajkay Zoltán egyenesági felmenői : István nagyapa: ügyvéd, szolgabíró,  

                József  dédapa:laki birtokos, sopronmegyei táblabíró, Pál ükapa:  répceszemerei birtokos. 

Az Ostffyasszonyfán lakó dr. Ajkay Aladár és gyermekei, nem közvetlen rokonok, hanem Pál ükapánál 

szétvált ágból származó 4. ill. 5. unokatestvérek.  

 

„Dr. Ajkay Zoltán gyermekéveit Pápán és Alsógörzsönyben élte, ahol atyjának 300 hold birtoka volt. 
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. 
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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 (ma 
Ukrán terület). 
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. ”                          (1) 
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Dr. Ajkay Zoltán a nyugdíjazását 

követően Budapesten élt, majd 

1944 –ben feleségével  visszatért 

Ostffyasszonyfára, az Ajkay 

kúriaként ismert, (addig családi 

nyaralóként használt) Dózsa u. 1. 

sz. alatti ősi családi fészekbe.  

 
 

Sokat vendégeskedtek náluk 

gyermekeik, és szeretettel 

emlékeznek ezekre az időkre még 

most is unokái.  

 

A család rokoni kapcsolatai miatt 

is szoros kapcsolatot ápolt az 

Ostffy családdal, valamint a 

Weöres családdal, köztük a költő 

Weöres Sándorral. 
 

Egy különleges hagyatékot is köszönhetünk precizitásának, elkötelezettségének, ugyanis frontszolgálata alatt 
minden nap jegyzeteket írt a háborús eseményekről, és visszatérve a békeidőbeli beosztásába, szakmai munkája 
mellett ezen feljegyzésekből 1922-ben naplót írt „Emlékeim a világháborubol” 
címmel,  melyet első kiadási joggal közzéteszünk Ostffyasszonyfa honlapján. 
 

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.  Ma is él még Ostffyasszonyfán olyan idős lakos, akit 

fiatal korában tábornok úr gyógyított ki a TBC betegségéből. 

  

Fia Zoltán (fül-orr-gégész), és unokája Zoltán (tüdőgyógyász) is orvos lett, 

így mindhárom dr. Ajkay Zoltán sokat tett a magyar egészségügyért, 

elismert tagjai lettek az orvostársadalomnak. 
 

Az ősi Ajkay kúriát 1950-ben államosították, onnan ki kellet költöznie, 

vagyonától megfosztották. 

Hátralévő éveiket a Kossuth utcai, Vidos kúriaként ismert épületben élték. 
 

A 84 éves korában elhunyt Dr. Ajkay Zoltán honvédorvos tábornok és 

felesége Weöres Izabella nyughelye, az ostffyasszonyfai temetőben van.  

Ősei kriptaépülete az ostffyasszonyfai temető Dél-Keleti sarkában állt, melynek 

felépítményi épületét anyagi okok miatt, a 2. világháborút követően lebontották, 

az építőanyagot eladták, így ma a síremlék az alépítményként megmaradt 

földben lévő kriptát jelöli. (2) 
 

       Felhasznált irodalom:  
(1) Dr. Ajkay Zoltán tábornok úr sajátkezűleg írt önéletrajzából, családleírásából. 
(2) Ajkay Klára és dr. Németh Miklósné szóbeli közléséből. 
(3) A fényképek Ajkay Klára és dr. Németh Miklósné, tábornok úr unokáinak tulajdona. 
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Képalbum: 
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            Kitüntetéseiből néhány: 

   
 
Magyar Érdemrend k.ker.    Ferenc József rend lovagker. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

           Dr. Ajkai Zoltán nyugállományú honvéd törzsorvos tábornok                    Signum Laudis                 Cross of Honor 
 

 
 

Köszönetemet szeretném kifejezni tábornok úr két unokájának, Ajkay Kárának és dr. Németh Miklósné sz. Kiss Nadine-nek önzetlen segítségükért, a 
megőrzött értékes családi dokumentumaik rendelkezésemre bocsátásáért. Nagyapjukhoz fűzött kapcsolatukról idézem Ajkay Klárának hozzám írt leveléből: 
„Ostffyasszonyfa nekem a gyerekkoromat jelenti, egészen kisiskoláskoromig minden nyarat és néha néhány hét telet is a Házban töltöttem. Míg 
nagyszüleim éltek a ház nyáron tele volt, Apám testvérei és családjai egy- egy szobát laktak s emlékszem a közös ebédekre a hosszú ebédlőasztalnál, s a 
kert zúgaira ahol bátyámmal és unokatestvéremmel Nadinnal játszottunk. Nagyapám meghatározó volt az életemben : szeretetteli de határokat feszesen 
képviselő szigora sokszor eszembe jut.”                                            Szerkesztés: 2018.november 25.  Bóka István 
 

© Ezen digitális kiadvány tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 4. §. (1) bekezdés alapján szerzői jog hatálya alá esik.   
Az ebben leírtak nyilvánosságra hozatalát, terjesztését, sokszorosítását, és internetes közzétételét is engedélyezzük, de ez, a törvény 10. §. (1) 
bekezdése alapján csak ezen forrás, vagy a képek tulajdonjogának idézésével történhet.  


