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Búcsú 
Nagy Jánostól

1915–1999
okl. erdômérnök, ny. áll.

térképész, tartalékos tüzér
hadnagy

Szomorú szívvel értesültünk Nagy Já-
nos erdômérnök haláláról, amely 1999.
szeptember 22-én következett be Buda-
pesten.

Bárhová vetette sorsa, erdésznek tar-
totta magát, noha ez a sors nem volt ke-
gyes hozzá, sem kortársaihoz.

Erdômérnöki tanulmányait megsza-
kította a II. világháború. Részese volt az
elszakított területek visszatérése felejt-
hetetlen pillanatainak, majd mint kato-
na, az 1941-ben a gyorshadtest ukraj-
nai, 1942–43-ban a Don menti, ezt kö-
vetôen 1944–45-ben a magyarországi
harcokban Aradtól Szentgotthárdig.

Ott robbantják fel a 15 cm-es tarac-
kaikat, a magyar határnál. Egyik leg-
szebben kitüntetett erdômérnök-katona
tisztje volt a II. világháborúnak, ezüst
Sigmund Landissal és bronz Sigmund
Landissal kétszer tüntették ki, ugyanak-
kor, mint katona, módot talált több száz
lengyel menekült megmentésére.

1946–1948. III. 9-ig szigorló erdô-
mérnökként Devecserben, majd az er-
dômérnöki oklevél megszerzése után
1948. III. 9-tôl a Veszprémi Erdôgazda-
ságnál dolgozott, ezt követôen 1949. II.
9-tôl 1950. III. 28-ig a Kisbéri Erdô-
gondnokság vezetôje volt. Innen került
1950. VII. 31-ig a Gyôri Erdôgazdasági
Nemzeti Vállalat vadászati elôadói be-
osztásába.

Ekkor távolítják el politikai okok-
ból a megszállók kiszolgálói. Az erdé-
szeti szakmából való eltávolítása után
elôször a Kohóipari Tervezô Irodához
került, majd a Városmérési Irodához.
1958. I. 1-tôl a Kartográfiai Vállalat-
hoz került, ahol mint alapító tag 1987
nyaráig, mint topográfus dolgozott.

Itt alkotott maradandót, amely meg-
ôrizte a nevét, ha már haláláig szeretett
szakmája elüldözte. Hivatásának érezte,
hogy a régi eredeti magyar történeti ne-
vek, úgy a topográfiai térképen, még
nagyobb sikerrel a turista térképeken
felkerüljenek és megmaradjanak a
használatban.

Több tízezer név menekült meg így a
feledéstôl. Mint segítôje tudom, hogy ez
a munka milyen nehézségbe került,
hogy például a századik Vörös Csillag
puszta helyett megmaradjon az ezer-

éves Jutas puszta neve. Sikerült is nagy
erôfeszítés után.

Ezek a megmentett magyar helyne-
vek ôrzik meg Nagy János erdômérnök
topográfus emlékét.

Temetése 1999. október 22-én volt a
Budai Magyar Szentek Templomának
urnatemetôjében, diáktársai nevében
Hábel György erdômérnök búcsúztatta.

Mi pedig búcsúzzunk el az ô utolsó
üzenetével, amelyet nekünk hagyott,
élôknek:

Magyar, legyen hited és lészen or-
szágod

Minden nemzetek között az elsô az
áldott

Isten amit néked címeredbe vágott.
[Hitvallás: Papp-Váry Elemérné

(1920)]

In memoriam

Vörös István
erdômérnök 
(1919–1999)

Ôszbe borult a soproni erdô, zöld leve-
lei zörgô avarrá váltak, elcsendesedtek
madarai, a dongók danája sem hallik.
Közeleg a tél, ködök ülnek a fák között,
elillantak a nyári hangulatok, díszét ve-
szítette az erdô.

Méltó természeti háttér ez ahhoz a szo-

morú menethez, amely Vörös Pista bá-
tyánkat, a Tanulmányi Erdôgazdaság egy-
kori fômérnökét október 27-én utolsó út-
jára kísérte a soproni Szent Mihály temetô-
ben. Blazovich Ágoston bencés szerzetes
temette, búcsúszót Molnár Ákos mondott,
és Áprily Lajos „Szeret az erdô” c. örök-
szép versét Németh Ferenc szavalta el.

Magas kort megért pályatársunk éle-
tét két dolog uralta: a család és az erdô.
Mindkettôt rajongásig szerette, tôlük
kapott erôt, és körükben teljesedett ki
derûs egyénisége. És hatott a veszprémi
piaristák gimnáziumában elmélyített
keresztény hit, ami nem lankadt a ne-
héz idôkben sem. Ez segítette hosszúra
nyúlt betegségében, ez óvta a csügge-
déstôl és tette, hogy egyenes derékkal
és emelt fôvel távozhatott.

Szerettük ôt és tiszteltük, mert min-
dig jólelkû és melegszívû ember volt,
igaz jó barát, aki még nyugdíjba-
menetele után sem vált meg kedves er-
dejétôl. Vizsgálódott, mért, megfigyelt.
Tudta, hogy ezzel is a jövôt szolgálja,
azokat, akiket egyszer majd magukra
kell hagynia. Teljes ember volt: jó barát
a bajban és cimbora a vígságokban.

Somogyban született 1919-ben. A
háborús években érkezett hallgatónak
az akkori Mûegyetem Erdômérnöki Ka-
rára, hogy aztán végleg itt ragadjon a
nyugati határszélen. 1948-ban kapta
meg diplomáját. Kis kitérô után már a
Tanulmányi Erdôgazdaságnál dolgozik,
itt vált ismertté, alkotó emberré. Sop-
ronban alapított családot. Pályatársai
szeretete övezte, és most bele kell nyu-
godnunk abba, hogy testi valójában
már soha nem jön közénk. Búcsúzóul a
madarakat, virágokat nagyon szeretô
pannonhalmi bencés tanárnak, Kovách
Arisztidnek feszes distichonba szedett
intelmét idézzük:
„Ültess éveken át néhány hasznos s

üde díszfát:
Megbecsülik nevedet s dédunokád se

feled.”
(Dr. hc. Dr. Szodfridt István)


