
Családtagjaim életútját a második világégés idején, két oldalról közelítettem meg. Az egyik a 

kutatás, amelyhez a Hadtörténeti Intézet és Múzeum adatbázisát vettem igénybe. Honlapjukon 

elérhető egy formanyomtatvány, amelyet kitöltve a keresett rokonunkról beküldthetünk, majd 

pár hét elteltével megérkezik a hivtalos válasz. Ebben a keresett rokonunkról összes írásos 

dokumentációt elküldik, amely az illető szolgálati helyét, idejét, rendfokozatát tartalmazza. 

Amennyiben előléptették, lefokozták, felterjesztették kitüntetésre, megsebesült (hol, mikor), 

legrosszabb esetben hősi halált halt (hol, mikor). 

http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_ad
atok/ 

   
A másik a családi legendárium, amely szájról-szájra, apáról fiúra szállt, 
leggyakrabban a hétvégi vagy ünnepi családi ebédek utáni beszélgetések 

alkalmával. 
A kettő együtt - a kutatás és a családi szájhagyomány útján terjedt elbeszélés -  a 
legtöbb rokonom esetében, szépen kiegészítették egymást. 

 
1.Apai nagyapám édesapja: Alkay János (Brassó, 1913.03.03 - Budapest, 
2001.04.04) 

Ludovikát végzett tüzértiszt, de egy lovas balesete miatt leszerelték. A Numerus 
Clausus törvényeknek köszönhetően, banki tisztviselő lett, németül és angolul 
folytatott levelezést. A háború alatt nem hívták be szolgálatra. Amikor hazánk határát 

átlépte a Vörös Hadsereg, önként jelentkezett katonai szolgálatra. A Hadkiegészítő 
Parancsnokságon derült ki, hogy személyi aktája összeragadt a mellette lévő illető 
aktájával. Akkor azt mondta neki a hadkiegészítő tiszt, hogy ha már a jó Isten is így 

akarta, akkor már ne reaktiválja magát, mert a kormányzó titkos utasítása alapján, 
kímélni kell a magyar vért. Feleségét követve, a Harmadik Birodalom területére 
kitelepített hadiüzembe érte a háború vége, a mai ausztriai Steyr városban. Egyetlen 

amerikai katona jött át a hídon dzsippel, a hadiüzem őrzését ellátó tíz csendőrrel egy 
kerékvetőn széttörette a puskájukat, majd mindenkit megkínált cigarettával. 
Feleségével elindultak gyalog Magyarországra, sikeresen haza is értek. Itthon 

szeretett volna ismét munkába állni, ezért felkereste volt munkahelyét, a bankot. Ott 
kiderült, hogy már nem Varga úr az igazgató, aki alatt dolgozott. Szeretett volna 
beszélni az új igazgatóval, de arra azt a választ kapta, hogy most Adrián piheni ki a 

koncentrációs táborban elszenvedett fáradalmait. Végül arra a kérdésre, hogy 
várandós feleségével miből fognak élni, miként kerülhet kenyér az asztalukra, azt a 
választ kapta, hogy a maga fajta "Horthy-fasiszta" tisztek dögöljenek meg! Az arany 

jegygyűrűjét kellett élelmiszerre cserélnie, hogy éhen ne haljanak. Végül egy rendes 
ember, történetesen egy zsidó ismerőse segített neki elhelyezkednie egy vágóhídon, 
ahol segédmunkásként dolgozhatott, s fizetését zsírban és húsban kapta meg. B 

listára került, csak segédmunkásként dolgozhatott hosszú éveken át. 
 

http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_adatok/
http://m.militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_adatok/


 
Alkay János eskütétele a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián. A képen 
balról a második tiszt ő.  

 

2. Apai nagyapám édesanyja: Szántay Piroska (Szentes, 1916.12.10 - Budapest, 
1997.11.11) 
A háború alatt a Csepeli Weiss Manfréd Repülőgépgyárban dolgozott titkárnőként. 

Az amerikaiak első bombázása előtt pár nappal, egy gép röpcédulákat szórt a gyár 
területe felett, amelyet a nyilasok azonnal összeszedettek. A cetlin az állt, hogy napra 
pontosan megadták az első bombatámadás időpontját, s kérték, hogy aznap ne 

vegyék fel a munkát. A nyilasok csak ijesztgetésnek vélték e röpcédulákat, s 
mindenkit munkára serkentettek. Dédanyám már el is felejtette a ledobott cetlin 
jelzett dátumot, s az első amerikai bombázást - 1944.ápr.3-án - úgy úszta meg élve, 

hogy életében egyszer elaludt, mert előző este egy mérnök házaspár volt náluk 
vendégségben. A csepeli HÉV le volt zárva, csak a bombázás után tudott odajutni. 
Borzalmas dolgokat látott, emberi végtagokat a fákon, kerítésen, rengeteg vért és 

cafatokra tépett hullákat. Több közvetlen kollégája is áldozatul esett a bombázásnak. 
A következő bombatámadásnál már ő is dolgozott, de az előző bombázás 
emlékképei miatt, annyira rosszul lett, hogy elájult, a kollégái vitték le az óvóhelyre. 

Mesélte, hogy egy Gyuri nevű, zsidó származású mérnök csempészte ki a 
szövetségeseknek a gyár tervrajzát, s ezt a "felszabadító" szovjetek megjelenésekor 
hangosan hangoztatta. Azonban a szovjetek nem értették mit mond és lelőtték. A 

hadiüzemet a Harmadik Birodalom területére telepítették ki, a mai oszrák Steyr 
városkába. Út közben a vonatszerelvényt légitámadás érte. A vonat megállt a nyílt 
pályán és mindenki leszállt, lehasalt. Éppen egy kukoricásban voltak, amikor 

dédanyámnak felötlött emlékezetében az az eset, amikor egy cigánynő jósolt neki 



még a háború előtt, a szentesi vásárban. A jósnő hosszan nézegette a tenyerét, s 
arra tisztán emlékszik, hogy azt mondta: "Nem tudom mikor fog meghalni, de sok 
kukoricát látok a halála közelében!" - és valóban, a bombatámadás alatt sokan 

meghaltak, míg ő és férje a kukoricásban hasalva túlélték. Férje végig mellette volt, a 
háború végét érésekor már áldott állapotban volt, úgy vágtak neki a hazaútnak, 
amely sok viszontagsággal, több mint egy hónapon át tartott. 1945. szeptemberében 

életet adott nagyapámnak, Alkay Györgynek - aki olimpiai kerettag volt evezésben, 
illetve két diplomás építészmérnök lett. A 34 nm-es lakásukban még egy kislányt 
szült, aki később, a '70-es években Németországba disszidált erdélyi szász férjével. 

 
Szeretném még megemlíteni dédanyám édesapját is, mivel ő mindkét világháborút 
végigharcolta. 

 

 
A képen Szántay Piroska és Alkay János 1938 nyarán.  

 
3.  Apai nagyapám édesanyjának apukája: Szántay László (Csongrád, 

1892.05.01. - Budapest, 1975.11.14) 
Mint önkéntes, 1913-ban vonult be az 5.gyalogezredhez, így tényleges állományban 
érte a hadüzenet. A tábori ezreddel előbb a rác fronton, majd onnan az orosz 

harctérre került. Részt vett az ezred összes ütközeteiben. A galíciai Zoltance körüli 
harcokban tüdőlövést szenvedett. Már a tömegsír mellett felhalmozott elesett katonák 
közé fektetve volt, amikor tisztiszolgája felismerte, s még élve találván a kötözőhelyre 

vitte a hátán. 
Felépülése után ismét kiment a frontra, Stropkó, Homonna, Mezőlaborc 
településeknél vívott harcokban kűzdött. 1916 augusztusában a 305. gyalogezredhez 

vezényelték az oláhok erdélyi betörésének megállítására, ahol Nagytalmács 
vasútállomásának visszafoglalásában oroszlánrésze volt (1916.IX.28), amelyért 



kiérdemelte az I.oszt. vitézségi ezüstérmet. Majd a magyar virtus és katonaszellem 
ékes példájaként, nemcsak kiverték Erdélyből a betolakodó oláh csapatokat 
(Persánynál 1916.X.5, Brassónál 1916.X.8), hanem folyamatos harcokban üldözőbe 

vették Dornavatrán (Vatra Dornei), Hosszúmezőn (Cámpulung Moldovenesc) át. 
Ezredét hamarosan az olasz harctéren vetik be a piavei frontszakaszon, ahol egy híd 
darabja a vállára szakad. Hosszú harctéri szolgálata alatt az ezüst és bronz 

érdemérmet a kardokkal, a K.u.K. Sebesülési érmet két sávval, Háborús emlékérmet 
érdemelte ki. 
75%-os rokkantként szerelt le, rokkant nyugdíjasként trafikot kapott a Horthy 

rendszerben. A második világháborúban önként jelentkezett, s gh-s századosként 
(gazdászati tiszt) élelmiszer oszlopparancsnok volt. A szegény, kolduló ukrán 
gyerekeknek mindig adott krumplit.  

Szentesen a sport egyik fő szervezője volt, a foci tribün építése neki köszönhető. 
Dél-Magyarország sakkbajnoka volt. 
 

 
A képen Szántay László, főhadnagyként a második világháborúban. 



4. Apai nagyanyám édesapja: Jánosházy László (Budapest, 1913.10.20 - 
Budapest, 1974.09.?) 
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltári adatai alapján: őrmester 1935. 09. 06. – 

1937. 09. 20., 1938. 03. 01. – 1938. 05. 02., 1939. 03. 01. – 1939. 06. 04., 1941. 06. 
01. – 1941. 08. 01., 1944. 03. 01. – 1945. 05. 09. között szolgált a M. Kir. Honvédség 
állományában (m. kir. 3. honvéd tüzérosztály). Saját állítása szerint 1945. 05. 09-én 

esett amerikai, majd szovjet hadifogságba, és 1947. 08. 09-ig szovjet hadifogságban 
volt. Lovas-tüzér felderítő volt, megjárta a Keleti-frontot, látta a "Szovjet 
Paradicsomot". Mindezek hatására elkötelezett antibolsevista lett. Harcolt a 

Kárpátokban kiépített Árpád védvonalban, majd folyamatosan visszavonulva 
egységével, a Pest előterében kiépített Attila védvonalban, majd a bekerítésbe került 
Budapesten. 1944. december végén fogságbaesik Budafokon. Sikerül megszöknie, 

majd a Dunántúlon ismét fegyveres szolgálatra jelentkezik. Ekkor sok önkéntesnek 
felajánlják, hogy lépjenek be az újonnan megalakuló Hunyadi és Hungaria SS 
páncélgránátos hadosztályokba. Ő is jelentkezik, de amint megtudja, hogy 

Németországba viszik őket kiképzésre, visszamarad kb. 2.000 bajtársával, hogy 
magyar földön harcolhasson. Csatlakoznak a dr. Ney Károly vezette SS-Regiment 
Neyhez, amelynek oroszlánrésze volt Székesfehérvár visszafoglalásában 

(1945.jan.22). A "Tavaszi Ébredés" hadművelet idején, a Balaton jegén végzett 
felderítés során, a szovjetek aknavetőkkel lőtték őket, ekkor beszakadt alatta a jég, 
mire visszaért egységéhez, ráfagyott az egyenruhája, tüdőgyulladást kapott. Hosszú 

ideig kórházban kezelték. Egy másik alkalommal comblövést szenvedett, amikor fára 
mászva végzett felderítést, s került tűzharcba az ellenséggel. Végül a háború 
befejeztével német területen esett amerikai hadifogságba, ahol kaptak egy dzsippet, 

s azzal indultak haza. A szovjetek karjaiba futva, valamennyi társával Krasznodarba 
kerülnek hadifogoly táborba. A háború után osztályellenségnek minősítik, az 
újjáépítendő hidaknál szegecselő munkás. Az akkori menyasszonya a "moszkovita 

négyesfogat"-ból Farkas Mihály honvédelmi miniszter titkárnője, akit válaszút elé 
állítanak: vagy a munkáját, vagy a vőlegényét kell választania! A nő félelmében a 
munkája mellett dönt, ennek köszönhetően ismeri meg, majd veszi feleségül 

dédimet, Obiczky Ilonát. A családi legendárium szerint, annyira utálta a ruszkikat, 
hogy amikor a televízióban megjelent bármelyik szovjet vezető - akkor mint akit 
rakétából lőttek ki - ugrott a tv készülékhez és kapcsolta el a gombot (még nem volt 

távirányító). Érdekességként megemlítendő történet, hogy egyszer munkából 
hazafelé menet a Hunyadi János útra, a Ponty utca - Szalag utca kereszteződésében 
háborúból visszamaradt aknagránáttal játszottak gyerekek, akik között felrobbant az. 

Jánosházy László lélekjelenlétének és harci tapasztalatainak köszönhetően, azonnal 
szorítókötést alkalmazott derékszíjával az egyik gyermeken, így nem vérzett el a 
szerencsétlenül járt kisfiú. Schmidtnek hívták, egyik lábát amputálni kellett, fiaival 

később egy iskolába járt édesapám. 
 



 
A képen Jánosházy Lászó és nagymamám, a lánya, Judit látható. 

 

5. Apai nagyanyám édesanyja: Obiczky Ilona (Budapest, 1922.04.26 - Budapest, 
2015.03.27) 
Felvidéki magyarokként rendelkeztek csehszlovák útlevéllel, így Budapest 

ostromakor ez mentette meg öccsét, hogy eleinte a nyilasok a frontra, majd a 
szovjetek "málenkij robotra" elhurcolják. A háborút Budapesten, a Donáti utcában 
vészelte át. 25 sebesült német katona volt az óvóhelyükön beszállásolva, akik 

úriemberekként viselkedtek. Közülük egy berlini kiskatona, Bruno udvarolt is neki. Az 
1945.február 11-én indított kitöréskor mind elköszöntek és akkor látták őket utoljára. 
Az óvóhelyen volt egy kislány, Judit, aki mindig ennivalót kért, s ezt olyan bájosan, 

aranyosan mondta, hogy dédim lányát róla nevezte el. Értékeiket egy 
szappantartóban elásta a pincében, amit az ostrom után kiásott. A szovjet katonák 
erőszakoskodásától tartva, korommal kente be arcát, vakaródzott, mintha tetves 

lenne és remegtette a kezét, mintha öreg lenne. Egy zseblámpával arcába világító 
orosz katonánál majdnem lebukott, ekkor a ház légo parancsnoka mentette meg, aki 
még az első világháborúban esett orosz fogságba, ahol megtanult oroszul. Ő ismert 

egy bárcás kurtizánt pár házzal odébb, azt hívta át, hogy a szovjet katonáknak 
kedvére tegyen, így dédim és egy másik, vele egykorú fiatal lány nem esett áldozatul. 
Az óvóhelyen az ostrom alatt sokat éheztek, nélkülöztek. Mivel víz nem volt, az 

utcáról összegyűjtött hó levét forralták fel inni. A krumplinak a megpucolt héját is 
megették. Dédimről készített kisfilmet egy családi barátunk, amelyben bővebben, 
még több érdekességet mesél: https://youtu.be/q6yJmDFTltY 

 

https://youtu.be/q6yJmDFTltY


 
A képen Obiczky Ilona, balról a második lány (tollvonással jelölve), 1942 májusában, 
a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolát meglátogató, 51. páncélvadász zászlóalj Toldi 
páncélosán látható. 

 
6. Anyai nagyapám édesapja: Gyarmati Pál (Szarvas, 1903.03.31 - Budapest, 
1994.01.22) 

Szarvasi evangélikus családban nőtt fel, géplakatosként dolgozott. Rendszerellenes 
röplapokat készített írógépén, amellyel lebukott. Emiatt megbízhatatlanként nem a 
Magyar Királyi Honvédséghez, hanem munkaszolgálatos alakulathoz került. A nők 

jobban érdekelték a háborúnál, ezért nem volt mit mesélnie erről az időszakról. A 
háború után továbbra is röplapokat készített, immáron az új rendszert kritizálva, 
amiért bevitték és jól elverték. Olyan szegénységben éltek, hogy 1940-ben született 

nagypapámat, már hat éves korától béreslegénynek adta ki jobb módú paraszt 
családokhoz. 
 

7. Anyai nagyapám édesanyja: Dobai Irén Borbála (Kecskemét, 1908.11.22 - 
Budapest, 1976.01.24) 



1937. 11. 06-án volt az esküvőjük, Kecskeméten. Gazdag, jómódú családból 
származott, de a kommunizmusban államosították, elvették mindenüket. Ezt ő nem 
tudta feldolgozni, belebolondult, idegosztályon kezelték, a családját nem tudta ellátni. 

Teljesen földönfutóvá váltak az államosításnak köszönhetően.  
 
8. Anyai nagyanyám édesapja: Szekeres Vilmos (Zalavég, 1914.04.28 - Budapest, 

1981.10.21) 
Zalavégen született, római katolikus gazdálkodó családban. 
A m. kir. Honvédség rendelkezésünkre álló II. világháborús veszteségi nyilvántartása 

szerint Szekeres Vilmos honvéd tizedes, aki a m. kir. 6. könnyűhadosztály felderítő 
lovasszázadánál szolgált, 1943. március 2-án Nossovkánál, hadműveleti területen, 
tüdőgyulladással kórházba került; illetve még abban az évben megkapta a „Magyar 

Kisezüst Vitézségi Érmet” (M. Kir. Honvédség Rendeleti Közlöny 1943. 32. szám 
1050. o.).   
Megjárta a Don-kanyart, ahol egy alkalommal a hóban kellett feküdnie harci 

helyzetben, emiatt tüdőgyulladást kapott. A doni katasztrófát túlélte, két falubeli 
társával tért vissza. Érdekesség, hogy míg a dédapám a huszároknál szolgált, addig 
az egyik falubeli bajtársa tüzér volt, a másik pedig gyalogos. Ebből is látszik, hogy a 

visszavonulásnál mennyire összekeveredtek az egységek. Hármuknak ez a bajtársi 
kötelék örök életre szólt, szinte testvérként tekintettek egymásra. A későbbiekben a 
hazánk területén zajló harcokban végig résztvett. A Dunántúlon esett szovjet 

fogságba, bajtársaival felsorakoztatták őket a kivégzéshez, amikor az utolsó 
pillanatban egy orosz tiszt érkezett dzsippel, aki azonnal leállította a kivégzést. Így 
életben maradt, de többéves hadifogságot kellett letöltenie a Szovjetunióban. A 

hadifogságból hazatérve, villamosvezetőként dolgozott. Parancsnokait mindig 
hősként emlegette, mert azok a Don-kanyarban utolsóként hagyták el a frontvonalat.  
 

9. Anyai nagyanyám édesanyja: Vágner Margit (Zalavég, 1921.07.09 - Budapest, 
1979.12.18) 
Nagymamámat Szekeres Jolánt, 1944.nov.25-én hozta világra, amikor már hazánk 

területén folytak a harcok. A Szugló utcában élte át a háborút, unokatestvéreinél. 
Amikor a nagymamám még csecsemő volt, az udvaron melegítettek neki havat egy 
lavorban, abban fürdették. Egyszer, amikor a vizet melegítették az udvaron, lementek 

a nagymamámért a pincébe, amikor éppen egy aknagránát csapódott be, így életbe 
maradtak. A nagymamám babapólyájába volt belevarrva az arany jegygyűrűjük, így 
az megmaradt. A szovjet katonák vandálkodtak, a fogkrémet ették, a kölnivizet itták, 

a húst a vécébe lehúzták, zabrálógépnek hívták. Hála istennek mindenki túlélte, az 
unokatestvéreik is, és az összes férfi hazajött a frontról.  
 


