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Topor István: Dr. Budaházy Béla egykori 39-es gyalogezredbeli katona 

élete 

 

 

 

1. ábra Budaházy Béla hadnagy 
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2. ábra Budaházy Béla hadnagy személyi igazolványának lapjai 1918. szeptember 26-án állították ki 

Königgrätzben. 
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Budaházy Béla 1895. szeptember 14-én született Földesen Budaházy Géza és Szűcs Zsuzsanna 

gyermekeként. Családja – a budaházi és veskóczi Budaházy nemzetség – egyike volt Magyarországon 

a legrégebbieknek. Eredetüket egészen az Árpád-korig tudják visszavezetni. Ősei azon Ung megyei 

családok egyike, amelyeknek eredetét a honfoglalás koráig tudta visszavezetni, s ott a mondák ködébe 

vész.1 

 

Elemi iskoláit Földesen kezdte meg. Hamar kitűnt szorgalmával és magaviseletével. Ezt igazolja a 

földesi református lelkész és iskolaszéki elnök bejegyzése: „… a mai napig, mint jó tanuló kellő 

szorgalmat és kifogástalan erkölcsi magaviseletet tanúsított.” 

 

1902-ben a család Hajdúnánásra költözött. Az új iskolában is megállta a helyét. A legtöbb tantárgyból 

kitűnő eredményt ért el. 

 

 

3. ábra Elemi népiskolai bizonyítványának részlete. 

                                                 
1 aagy tisztelettel és köszönettel tartozom családjának, elsősorban lányának, Serráné Budaházy Zsuzsánnának, és 

unokájának, Serra Györgynek, hogy gondjaimra bízták a hagyatékát, és nagyon sok fényképet, dokumentumot és 

fontos adatokat osztottak meg velem. Ennek köszönhetően született meg Dr. Budaházy Béla élettörténete. 
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Az elemi iskola elvégzését követően gimnáziumban folytatta a tanulmányait. 

1908-ban a család Debrecenbe költözött, ő pedig a Debreceni Református Főgimnázium IV. A 

osztályában folytatta tanulmányait. 

 

 

4. ábra Tanulmányi eredménye a gimnáziumi értesítőben. 

 

1914. június 28-án tett érettségi vizsgát. 
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Ezt követően az 1914/15-ös tanévre felvételt nyert Debreceni Magyar Királyi Egyetem Állam és 

Jogtudományi Karára. Az első évet kiváló eredménnyel zárta. 

 

6. ábra Leckekönyvének egy oldala. 

A háború kitörése azonban megváltoztatta az életét. 1915. május 15-én, mint népfölkelő fegyveres 

szolgálatra vonult be a császári és királyi 39. gyalogezredhez. 

5. ábra A Református Kollégium értesítőjének 177. oldala a VIII. évfolyamosok nevével és az elért 

tanulmányi eredményével. 
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7. ábra Csoportkép. Talán az I. zászlóalj katonái. 

 

 

8. ábra A kép hátoldalának felirata: Emlékül Orosz és Budaházy barátaimnak. Königgrätz október 

13. Az év valószínűleg 1915. 

 

1915. szeptember 25-én beiratkozott ugyan az 1915-16-os tanévre, de a frontszolgálat miatt 

tanulmányait nem tudta elkezdeni. 

Az olasz harctéren három ízben teljesített szolgálatot. 

Először 1915. nov. 27-től 1916. ápr. 5-ig. 



7 

 

1915. december 11-én a 39. gyalogezredet kivonták az első vonalból és a Segeti táborba vonták vissza. 

Innen 12 -én a Fajti hriben keresztül a Wippach völgyében fekvő Selo2 -ba meneteltek. A hosszú 

frontvonalban eltöltött idő után hosszabb pihenő vette kezdetét. 

1916. január 7-én а XVII. menetzászlóalj megérkezett Strauss László főhadnagy vezetésével. Vele 

jöttek: Léderer József, főhadnagy, Antal Béla, Huszár aándor, Kövér, Jakab Ernő hadnagyok, Bajczy, 

Lakatos, Jasik, Budaházy Béla hadapródok, Váradi Szabó Miklós és Falk F. egészségügyi kadétok.3 

Az 5. Isonzó csata március 14-én vette kezdetét. Az ezredtörténet így emlékszik meg március az 

eseményekről: 

„Hajnali 3 órára a felváltás teljesen befejeződött. Állásaink egész napon át heves tüz alatt voltak. A 

28. alkörletet az olaszok teljesen szétlőtték. Ezt a 2. (Huszár hdgy.) század védte. Az elvesztett állások 

között a legfontosabb körlet, melynek a visszaszerzése eddig nagy áldozatok árán sem sikerült, a 22-

es volt. Ennek minden áron való visszafoglalását a hadosztály elrendelte. Egy negyvenhármas század 

bátor elszántsággal már neki ment, de véres fejjel kellett visszatérnie. Azután Tóth Lajos és Vigvári 

László kadétokat indították 1-1 szakasszal rohamra. Hiába! A derék harminckilenceseket az olasz 

még nagyobb golyózáporral fogadta. Lehetetlenség volt az állásokat elérniök. Tóth Lajos kadét 

megsebesült. 

Az állást azonban mindenáron vissza kellett szereznünk. Budaházy Béla és Hajdú Zoltán 

hadapródoknak jutott a szerep, hogy szakaszaikkal végzendő meglepetésszerű arctámadással 

jussanak be a k. b. 100 m. távoli olasz árkokba. Ha már ott lesznek, biztosan elvégzik a munkájukat. 

Minden hősiesség dacára, az azonnal a szakaszokra zuduló géppuska- és aknavetőtűz ezt a támadást 

is meghiúsította. Veszteségünk 30 fő volt.”4 

A  támadás során tanúsított bátor magatartása elismeréséül a A II. osztályú Ezüst Vitézségi Éremre 

terjesztették fel. 

                                                 
2  Falu a Muravidéken. Régebbi neve Lak, Lakszentmiklós volt. Mai neve aagytótlak. 
3
  Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs.és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús 

története 1914-1918 (Debrecen, 1939) 

4
  Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs.és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred 

világháborus története 1914-1918 (Debrecen, 1939) 
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9. ábra Kitüntetési javaslata 

A német nyelvű szöveg magyar fordítása: "Március 14-én a délnyugaton fekvő San Martinoban az 

ellenség által elfoglalt lövészárokra sikerrel kézigránátokat dobott és ezzel nagy bátorságról és 

példamutató vitézségről tett tanúbizonyságot." 

A császári és királyi Hadügyminiszter 1916. július 1-jén 5736 rangszámmal tartalékos zászlóssá 

nevezte ki. 
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10. ábra Kinevezési okirata 

 

 

 

 

 

A II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem jogosult viseléséről szóló igazolást 1917. július 13-án állították 

ki. 
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11. ábra A viselésre jogosító igazolványa. 

 

Az ezredet március 22-én leváltották és a Devetaki táborban pihentették. 

 

12. ábra Istentisztelet a Segeti táborban 1916. 
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13. ábra Devetaki. A valaha szebb napokat látott Ivan Stepancic kocsmája. 

Második ízben 1916. augusztus 30-tól 1918. január 4-ig teljesített szolgálatot. A 7. isonzói csatát 

megelőzően 1916. szeptember 19-én érkezett meg a frontra. Az ezredtörténet 247. oldalán olvasható 

Budaházy Béla kadét neve a tisztek és tisztjelöltek névsorában.5 

 

14. ábra Lövészárokban. A hely és az időpont ismeretlen. 

                                                 
5
  Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs.és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred 

világháborus története 1914-1918 (Debrecen, 1939) 



12 

 

 

15. ábra Ismeretlen helyszín. 

 

 

16. ábra Ismeretlen helyszín 
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A véres ütközetek után a 39-eseket kivonták az első vonalból és megkezdték a megérdemelt 

pihenőjüket Kobila Glaván6. 

 

 

17. ábra A kép jobb szélén Budaházy Béla. 

 

 

18. ábra A kép jobb szélén Budaházy Béla. 

                                                 
6Falu az Osztrák Tengermelléken. Ma Còbbia néven Szlovéniában található település.. 
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1917. január 1-jével tartalékos hadnaggyá léptették elő. 

 

 

19. ábra Kinevezési okirata. 

 

Az ezred 1917. április 30-i beosztása szerint az I. zászlóalj 1. géppuskás századában szolgált 

tartalékos hadnagyként. 

A 10. isonzói csatában ismét bebizonyította rátermettségét és bátorságát. Május 14-én 2 óra 30 

perckor „másodszor indultak támadásra az olaszok, kb. 2 századnyi csoportban, iránnyal a 15. 

árokszakaszra. Az árok megszállóinak és a gépfegyvereknek tüzelése, valamint tüzérségünk zárótüze 
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az ellenség soraiban zavart támasztott és egyben visszavonulását is meghiúsította. Akik nem 

pusztultak el, azok az északi szomszédjaink szakaszai felé sodródtak, ott aztán Budaházy Béla 

tartalékos hadnagy géppuskaszakaszának tüze megsemmisítette őket. Hősiességéért kitüntetésre 

terjesztették fel. 

 

 

20. ábra Felterjesztési javaslata a Bronz Katonai Érdeméremre. 
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A német nyelvű indoklás magyar fordítása: 

"Az ellenséggel szemben tanúsított bátor viselkedéséért. Május 14-én és 15-én az olaszok első 

vonalának támadása alkalmával a Fajti Hribnél a szögesdrót mögötti zóna előtt jól célzott tüzelést 

irányított és nehéz helyzetben, személyes közbelépésével példamutatóan viselkedett. A május 12-20-

ig tartó időszakban, továbbá az ellenség állandó megfigyelésével, a legádázabb tűzben is, értékes és 

fontos jelentéseket tett." 

A kitüntetést a Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján a kardokkal 1917. 

augusztus 1-jei hatállyal kapta meg az uralkodótól. 
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21. ábra Okirat a Bronz Katonai Érdeméremről. 

Az alábbi képek a második fronton töltött időszakából származnak: 
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22. ábra 1917. 363-as magaslat 

 

23. ábra Kobila Glava 
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A kép 1917 augusztusában készült Reifenbergben7 egy tábori istentiszteleten. 

 

24. ábra Reifenberg, 1917. augusztus 

1917. augusztus 27-i tiszti névjegyzék szerint a IV. zászlóalj géppuskapótosztaghoz volt vezényelve 

Magi Lajos és Biró Barna tartalékos hadnagyokkal együtt. Az osztag parancsnoki posztját Darvassy 

István tartalékos főhadnagy töltötte be. 

 

                                                 
7Ma Branik nevű település Szlovéniában. Közigazgatásilag aova Goricához tartozik. 
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25. ábra Testvérével Irénnel készült képen már mint tartalékos hadnagy 

Trieszt régi kikötőjében a Porto Vecchioban.  

 

 

26. ábra Portovecchio 1917 november. 

 

Utolsó olaszországi frontszolgálatát 1918. február 10-én kezdte meg, amely 1918. augusztus 1-ig 

tartott. Erről az időszakról mindössze egy kép maradt, amelyet tisztiszolgájától Lindenfeld Sándortól 

kapott. 

A kép alatti szöveg: „Gazdámnak megemlékezésül. Ziano8, 1918. IV. 15. Lindenfeld” 

Lindelfeld Sándor 1896-ban született a Bihar megyei Monostorpetriben. A cs. és kir. 39. 

gyalogezredben szolgált népfölkelő gyalogosként. A HM HIM adatbázisa szerint hadifogsága esett 

és az olaszországi Milazzóban raboskodott. 

 

                                                 
8Ma Ziano di Fiemme település Olaszországban, Trento megyében. 
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27. ábra Tisztiszolgája által adományozott fénykép 

 

1918. október 1-jén ismét megkezdte tanulmányait a jog- és államtudományi karon. 

1922. december 10-től Márk Endre polgármester ideiglenes szakdíjnokká nevezte ki és 

szolgálattételre a tanácsi katonai és illetőségi ügyosztályhoz osztotta be. 

A Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Tanácsa 1925. április 4-én az 

államtudományok doktorává avatta. 

1925. április hó 16-án Dr. Hadházy Zsigmond Hajdúvármegye és Debreczen Szabad Királyi Város 

főispánja Debrecen város törvényhatóságához „tb. közigazgatási fogalmazóvá nevezte ki.” 

1927. december 13-i hatállyal megkapta a Károly Csapatkeresztet. 
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28. ábra Igazolvány a Károly csapatkereszt viselésére való jogosultságról. 

 

1929. április 19-től Debrecen szabad királyi város törvényhatóságához nevezték ki tiszteletbeli 

aljegyzőnek. 

1930 januárjától már a város tiszteletbeli aljegyzője. 
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1930. április 14-én kapta kézhez a z Országos Vitézi Szék igazolványát, amely szerint a háborúban 

szakaszparancsnokként teljesített katonai szolgálataiért jogosult a piros-fehér-zöld színű hadiérem 

szalagján viselendő, a kardokkal és sisakkal díszített „”Háborús emlékérem” viselésére. 

Kifogástalan és pontos munkája eredményeként 1940. március 19-én tiszteletbeli tanácsnokká 

nevezték ki. 

 

 

 

29. ábra Debrecen város vezetősége. Dr. Budaházy Béla a felső sorban balról a második.. 

 

 

1943. július 3-án Debrecen I. osztályú aljegyzője lett. 

1944. május 1-jével tartalékos főhadnaggyá nevezték ki. 
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30. ábra Értesítés a tartalékos főhadnaggyá történő előléptetéséről 

 

aemcsak az I., hanem a II. világháborúban is példamutató volt a viselkedése, csak az akkori 

helytállásáért nem elismerésben részesült, hanem B-listázták, megfosztották az állásától, és négyévi 

hányódtatás lett a jutalma. 

1944 nyarán az új polgármester, Csóka László a fokozódó háborús helyzet miatt (bombatámadások, 

szovjet csapatok közelsége) úgy határozott, hogy a város hivatalos iratait és fontos értékeit 

elszállíttatja. A rendelkezésére álló információk alapján, az elrejtésre legmegfelelőbb helynek Eger 

ígérkezett. 

A vagyontárgyak megóvása érdekében a feladatra olyan személyt kellett jelölnie, a veszélyes, kényes 

küldetésre, aki megfelelően körültekintő, a nehéz helyzettől sem riad vissza, illetve aki a rendkívül 

megromlott közbiztonsági viszonyok ellenére is eljuttatja a rábízott dolgokat a kijelölt helyre. A 

feladatra Dr. Budaházy Béla tiszteletbeli tanácsnokot választotta. A 238/1944. Pm. biz. – II. 

határozatban arra kapott megbízást, hogy a város irattárában őrzött anyakönyvi másodpéldányokat, 

számvevőségi iratokat, értékeket stb. Egerben helyezze biztonságba. Hagyjon hátra három személyt 

az értékek őrzésére, ő pedig térjen vissza Debrecenbe. 

1944. október 4-én egy kis különítmény indult útnak. Erdős Béla számvevőségi tanácsos, ayilas 

István irodasegédtiszt és Papp Zoltán kisegítő hajdú, 6 megrakott szekérrel és kocsisokkal Egerbe 

indultak. aeki és a fogatoknak és a kocsisoknak tíz napon belül vissza kellett volna érniük 

Debrecenbe. A 10 napra tervezett út sokkal hosszabb lett. 
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Hortobágy puszta, Újlőrincfalva érintésével október 6-án érkezett meg Egerbe. Hosszas keresés után 

választotta ki a legmegfelelőbb helyet. A vár ásatási bizottság vezetőjének az engedélyével a 

szállítmányt a vár u.n. kút -termében helyezte el, és ezt a területet gondosan elrekesztették. A hely 

bombabiztosnak látszott és kellőképpen száraz volt, emellett állandó őr felügyelete alatt állott.                                                                                                  

Időközben a város polgármestere és tisztviselő kar is megérkezett Egerbe. A kút-termet dr. Csóka 

László polgármester és dr. Balogh Sándor helyettes polgármester is megtekintették, és a tárgyak 

elhelyezésére, a helyiség elkerítésére tett intézkedéseit jóváhagyták.                                                          

1944. okt. 15-én dr. Csóka László polgármester elrendelte, hogy a szállítmányt hagyják hátra és 

térjenek vissza Debrecenbe. Mikhárdi Ferencet, Piskolty Józsefet, Erdődi Sándort és Katona József 

kocsisokat 4-4 napidíjjal ellátva Debrecenbe indította. A tisztviselői kar is elindult, azonban még 

ugyanaznap visszatértek Egerbe, a következő nap pedig a kocsisok is. 

Október 17-én a szovjet csapatok körbe zárták Debrecent. A német és magyar csapatok a túlerővel 

szemben nem tudták tartani a várost, így 19-én az szovjet kézre került. 

Dr. Csóka László utasítására a számvevőségi és a házipénztári ládákat Egerből Esztergomba kellett 

vitetni. 1944. okt. 22-én egy kocsival és három szekérrel, a német és magyar katonaság által 

megszállott területen keresztül, viszontagságos körülmények között, Erdőss Béla, ayilas István és 

Papp Zoltán kíséretében, Domoszló, Gyöngyöspata, Vanyarc, Vác, útvonalon Esztergomba október 

26-án érkeztek meg, ahonnan Péliföld-Szentkeresztre irányították őket. 1944. november 19-én a 

polgármester utasítására a ládákat tovább szállították Szombathelyre, ahová Bajót, ayergesújfalu, 

Tata, Kisbér, Bakonyság, Pápa, Celldömölk, Sárvár útvonalon november 25-én jutottak el.                                                                       

Az általa szállított ládákat Szombathely város megbízottjának kizárólag jegyzőkönyv ellenében adta 

át, és hasonlóképpen további tartás, megőrzés, rendeltetésszerű használat és visszaadási kötelezettség 

kikötése mellett a lófogatú járműveket is.                                                                                                                  

1944. november 27-én Szombathelyen szolgálattételre jelentkezett, a város polgármestere a 

lakáshivatalhoz osztotta be. aéhány napig ott, majd 1945. április 25-ig a népjóléti hivatalban 

teljesített szolgálatot.                                                                                                                                               

1945. év március 4-én Szombathelyt légitámadás érte. A városházát is bombatalálat érte, és az ott 

elhelyezett ládák a romok alá kerültek. A város tulajdonát képező értékek felkutatása során egy súlyos 

gerenda felemelése közben a gerince életveszélyesen megsérült, de a ládákat aagy Dezső főtanácsos, 

Edőss Béla tanácsos és Szücs Béla közreműködésével mégis kiszedte a romok alól és Szombathely 

megyei város pénztárába átszállította. Az állapotát az is tovább rontotta, hogy ezt követően Kőszeg 

határában két héten át sáncásási munkákat végzett.                                   

 A 15. és 16/1944. M.E. számú rendeletnek a napilapokban történt közzététele után 1945. április 27-

én tehervonaton, visszaindult Debrecenbe. A ládák hazaszállítását azonban a főtanácsossal, Erdős 
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Béla számtanácsossal és a házipénztári tiszttel folytatott tárgyalás után nem tartotta biztonságosnak, 

ezért Szombathely város pénztárában visszahagyta. 

Dr. Budaházy Béla 1945. május 2-án tért vissza Debrecenbe. Lakását kifosztva találta. A könyvtárát, 

értékes képgyűjteményét és autóját a szovjet hadsereg vitte magával. 

1945. május 3-án jelentkezett szolgálattételre illetőleg igazolás végett. 

1945. május 4-én átadta Szabó Kálmán polgármesternek a 238/1944. Pm. biz. II. sz. határozatban 

történt megbízással kapcsolatosan felmerülő költségek fedezésére szolgáló kiutalt összegről szóló 

napra és fillérre pontos elszámolást, a vagyontárgyak biztonságba helyezésével kapcsolatos 

jegyzőkönyveket, saját személyét érintő igazolásokat. Ám 1945. május 7-én, a jelentések leadása után, 

a polgármester az Ideiglenes aemzeti Kormány 15/1945 M. E. számú rendeletének 3. §-ra hivatkozva 

közölte vele, hogy az igazolási eljárás lefolytatásáig szolgálatát nem folytathatja.                              

Annak ellenére, hogy nem tartozott azok közé, akik gyáván megfutamodtak, sem azok közé, akiket 

október 9-én nyugatra evakuáltak, tekintet nélkül a saját érdekeire, azért hagyta el Debrecent, mert a 

238/1944. Pm. biz. II. határozatban megbízást kapott arra, hogy város javait helyezze biztonságba. 

Ezt maradéktalanul teljesítette is, ám az igazoló eljárást mégis lefolytatták ellene.                                                                         

1945. június 19-én, az I. sz. igazoló bizottság, hamis vádakon alapuló, 8956/945. számú határozatával 

a közszolgálatban való meghagyása mellett, feddésben részesítette.                                                                                                                               

E határozat nyomta rá bélyegét az elkövetkező évekre.                                                                                                         

1945. június 22-én a gazdasági ügyosztályon, I. o. aljegyző, ügyosztályvezető helyettesként munkába 

állt                    

1945. október 2-án nyílt parancsot kapott Szabó Kálmán polgármestertől, hogy Zsíros Miklós 

fertőtlenítő intézeti altiszttel együtt utazzon Egerbe és az ott hagyott szőnyegeket, könyveket és 

iratokat, valamint 2 darab fertőtlenítő kocsit hozzanak vissza Debrecenbe. 

Visszaérkezése után a polgármester igazolta, hogy a gondjaira bízott vagyontárgyakkal elszámolt. 

Az 1945. október 4-én tartott rendkívüli közgyűlésen, a törvényhatósági kisgyűlés javaslata alapján, 

a városi Tanács állásába visszafogadta. 

1946-ban azonban sorsa nehézre fordult. Dr. Budaházy Béla is B-listára került, ellátási illetőleg a 

szolgálat alapján támasztható egyéb igény kizárásával elbocsátották. Három év megpróbáltatásokkal 

terhes időszak következett. Többször is nyújtott be kérelmet az igazságtalan döntés felülvizsgálatára. 

A tiltakozás süket fülekre talált. 
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31. ábra Politikai megbízhatósági igazolása 

                                                                                        

1946. október 5-én Goldstein Sándor fatermelő és fakereskedő cégénél foglalt el egy állást.  

Decemberben már teljes körű meghatalmazást kapott a cég képviseletére. 

 

 

32. ábra Goldstein Sándor meghatalmazása 
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1947. május 21-én és 29-én is levélben kereste meg aagy Ferenc miniszterelnököt, és kérte a sérelmes 

határozat megváltoztatását és az állásába való visszahelyezését. 

 

 

33 ábra Nagy Ferenc miniszterelnöknek írt levele. 
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1947 júniusában a város polgármestere elismerte, hogy a város tulajdonát képező és Egerbe 

elszállított dolgokkal hazatérve elszámolt, ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy állásába 

visszavegyék. 

 

 

34. ábra Igazolás Debrecen polgármesterétől 

 

A „B”-lista revízió érdekében – 1947. október 22-ig, míg végleg ki nem derült, hogy az egész 

hiábavaló volt –, a beadványokban, nyilatkozatokban és az előterjesztésekben foglaltak 

indokoltságának alátámasztására, igazolások tömkelegét kellett összegyűjteni. Ezekből egytől egyig 

kitűnik, hogy sem szakmailag, sem erkölcsileg nem találtak ellene semmit, amit felróhattak volna 

neki, sőt, magát nem kímélve, a város érdekeit szem előtt tartva, még nagymértékű 

egészségkárosodást is szenvedett.         

1947. november 10-én irodai alkalmazottként kezdett dolgozni Magyar Dohányjövedék Debreceni 

Üzemében ám 1948. február 16-án kelt értesítésben tudomására hozzák, hogy az üzemvezetőség 

„munkaalkalom hiánya következtében” a szolgálatát felmondta. 

Egészségi állapota megromlott. Hónapokra munkaképtelenné vált. Felgyógyulását követően a 

Tiszántúli Dohánybeváltó aemzeti Vállalat debreceni dohánybeváltó üzemében helyezkedett el. 

1949. június 1-jével munkaalkalom hiányában innen is elbocsátották. 
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1949. november 1-jén belépett a Debreceni Dohánybeváltó és Fermentáló Vállalathoz. Itt dolgozott 

1959 decemberéig. 

1951-ben feleségül vette Papp Mária Erzsébetet, akivel még 1939-ben ismerkedett. Házasságukból 

egy gyermek, Zsuzsanna Borbála született. 

 

 

35. ábra Felesége Papp Mária Erzsébet 1939-ben készült fényképe. 

 

1960. január 10-től nyugdíjasként élte életét. 

Gazdag, megpróbáltatásokkal terhes, de tartalmas életet élt. 

Családját nagyon szerette, őseire büszke volt, de soha nem kérkedett. Kortársai közül kiemelkedett 

a műveltségével. A klasszikusokat eredeti nyelven olvasta. Tudott ógörögül, latinul, olaszul, oroszul, 

németül, franciául, angolul és szlovákul. Gyönyörű grafikák maradtak utána. Kedvelte a 

kertészkedést, a méhészkedést és a barkácsolást. Turistaként végig gyalogolt a Kárpátok bércein, 

bejárta Magyarországot, csodálni való fényképeket készített. 

1956-ban ismerősei az ország elhagyását választották, s őt is unszolták, hogy tartson velük, hiszen itt 

méltatlanul bánnak vele, „Magyar vagyok, maradok” volt a válasza. 

 

Unokái megszületését már nem érhette meg. 1972-ben életének 77. évében elhunyt. 
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36. ábra A család által kiadott gyászjelentés 
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