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100 éve született 
dr. Bezzegh László 
Kossuth-díjas 
műszertervező, 
egyetemi tanár.
A tudomány és a technika fejlődése 
a tragédiák és szenvedések mellett – 
a XX. sz. során – sok csodálatos aján-
dékot is adott az emberiségnek. Ha 
csak a repülésre gondolunk, láthatjuk, 
hogy a Wright testvérek 1903-as leve-
gőbe emelkedésétől Armstrong 1969-
es Holdra lépéséig az aviatika mekkora 
utat tett meg. Bezzegh László – mint a 
repülés szerelmese – szintén nagy utat 
járt be élete során: volt pilóta és kikép-
zőtiszt, kutatómérnök és légifénykép-
kiértékelő, fotogrammetriai műszerter-
vező és egyetemi tanár.

Bezzegh László 1917. augusztus 
19-én született a dél-erdélyi Lugoson 
(ma Romániához tartozik). Édesapja 
Lugoson volt gimnáziumi tanár, itt 
nevelkedett László szüleivel és két test-
vérével. Az 1920-as trianoni békedik-
tátum következtében apját az állásá-
ból elbocsátották, a család kénytelen 
volt repatriálni. Szombathelyen sike-
rült apjának tanári állást kapni, ezért a 
család itt telepedett le. A kis László itt 
járta ki – 1923–27 között – az elemi 
iskoláit, majd itt végezte el gimnáziumi 
tanulmányait is. Érettségi bizonyítvá-
nyának megszerzése után beiratko-
zott a Soproni Egyetem Erdőmérnöki 
karára.

Bezzegh Lászlót 1938-ban mint 
harmadéves egyetemi hallgatót 
sorkatonai szolgálatra behívták 
Nyíregyházára. Kárpátalja visszacsato-
lása után, 1939-ben Ungvárra helyez-
ték, majd 1940-ben – nagy örömére 
– felvették a légierőköz, és beosztot-
ták a Szombathelyi pilótaiskolába. 
1941 őszén zászlósi rangban, tarta-
lékos állományba helyezték. 1941 és 
1944 között, a Magyar Aero Szövetség 
keretében, repülőgép-vezetői elmé-
leti és gyakorlati oktatással foglal-
kozott, először Budaörsön, majd 
Marosvásárhelyen, Aknaszlatinán, 
Pécsett és végül Szombathelyen. 1944 
őszén a tartalékos állományból vissza-
hívták és beosztották a 101/2 sz. csata-
repülő századhoz, de üzemanyag hiá-
nya miatt felszállni már nem tudott 
(Bezzegh önéletrajza 1953).

Bezzegh László zászlósi egyenruhában

Bezzegh Lászlót – a totális mozgósí-
tás során 1945 márciusában Ausztriába 
vezényelték, azonban alakulatát titok-
ban elhagyta, és a háború végéig 
Sopronban rejtőzködött. 1945 máju-
sában azonnal bekapcsolódott a pol-
gári életbe, és részt vett Sopronban, 
Felsőszéplakon és Szárföldön a földosz-
tásban. 1945. november 2-án feleségül 
vette az akkor 22 éves Vértess Annát. 
1946 szeptemberében folytatta tanul-
mányait a Soproni Egyetemen, ahol 
1948 márciusában jeles eredményű 
államvizsgát tett, és ezzel megszerezte 
diplomáját. A vizsgabizottság elnöke 
Sébor János professzor volt (Bezzegh 
1953).

Bezzegh László tanulmányai befe-
jezése után állást vállalt az akkor ala-
kult Erdészeti Tudományos Intézetben 
(ERTI), ahol műszaki előadónak osztot-
ták be. Sokat foglalkozott a fotogram-
metria erdészeti alkalmazásának lehe-
tőségével. Önéletrajzában erről így írt: 
„A vállalat vezetősége felfigyelt ezen 
munkálkodásomra és továbbképzés 
céljából a Zürichi Műegyetemre kül-
dött ki egy nemzetközi fotogram-
metriai tanfolyamra.” A kiküldetést 
Madas András igazgató javaslatára 
az Országos Erdészeti Igazgatóság 
finanszírozta(Márkus 2010).

Bezzegh László 1949. február 1. és 
május 15. között (három és fél hóna-
pig) tartózkodott Svájcban. Ezalatt részt 
vett a Szövetségi Műszaki Főiskolán 
(később műegyetem) szervezett 6. 

nemzetközi fotogrammetriai tovább-
képző tanfolyamon. Az oktatók között 
olyan nemzetközi hírű kiválóságok 
voltak mint prof. dr. M. Zeller és prof. 
dr. F. Baeschlin, akik a Nemzetközi 
Fotogrammetriai Társaság vezetősé-
gében többször tisztséget vállaltak.

Bezzegh László svájci tartózkodása 
során meglátogatta Heerbruggban a 
Wild-gyárat, ahol tárgyalt a kereske-
delmi osztályvezetővel. Megállapodtak 
abban, hogy a gyár a magyar rendőr-
ség számára szállít egy A4-es típusú 
autográfot, mely földi sztereo-foto-
grammetriai kiértékelésre szolgált, és 
a közlekedési balesetek okainak kide-
rítéséhez nyújtott volna segítséget. (A 
műszerhez tartozott még két darab 
fotókamera is.) Az országba beérke-
zett műszer azonban nem került alkal-
mazásra. Az 50-es években átadták 
a Honvéd Térképészeti Intézetnek 
(HTI), ahonnan a 60-as években – 
oktatási célra – a székesfehérvári 
Földmérési Főiskolához került.

Bezzegh Lászlót – Svájcból való visz-
szatérése után – kinevezték az ERTI 
erdőrendezési osztályának vezetőjévé. 
1950 tavaszán „népgazdasági érdek-
ből” ezt az osztályt az FM erdőrende-
zési osztályához csatolták. Kutatási 
munkáihoz Bezzegh a HTI fotogram-
metriai műszereit vette igénybe. Ennek 
során került szorosabb kapcsolatba az 
Intézettel. Önéletrajzában erről így 
írt: „…1951 elején a honvédség meg-
keresett, hogy lépjek át a Néphadsereg 
kötelékébe és itt folytassam tevékeny-
ségemet. 1951. május 15-én kinevez-
tek mérnök őrnagynak és egyben a 
HTI tudományos kutatási osztálya 
vezetőjének. […] 1952. szeptember 
óta a Hadmérnöki Karon a fotogram-
metriát adom elő. 1953. január 1. óta 
a Műegyetem állományába tartozom, 
mint docens.”

Bezzegh Lászlót 1953. novem-
ber 2-án – saját kérésére – leszerel-
ték, és tartalékos állományba helyez-
ték. Ennek az volt az oka, hogy 
1953. szeptember 1-től a Magyar 
Optikai és Finommechanikai Kutató 
Laboratórium munkatársa lett. Ebben 
az intézményben Bezzegh a geodéziai 
műszerek (teodolitok, tachiméterek) 
továbbfejlesztésével foglalkozott. 
Az 56-os forradalom során – mint a 
Forradalmi Bizottság tagja – az MDP 
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tevékenységét bíráló kijelentéseket 
tett. Ezért 1957. június 30-án, a helyi 
pártszervezet (MSZMP) javaslatára 
elbocsátották. Ugyanakkor javasla-
tot tettek a lefokozására a Budapesti 
XI. kerületi Katonai Kiegészítő 
Parancsnokságnál. 1958. március 
31-én ez meg is történt.

Bezzegh Lászlót, 1957. augusztus 
1-én felvették a Magyar Optikai Művek 
(MOM) kutatási osztályára. A MOM-
ban a kördiagramm-tachiméterek ter-
vezésével és fejlesztésével foglalko-
zott. Nevéhez fűződik a MOM Ta-D1 
és a Te-D1 műszerek megalkotása; utób-
bit az 1958-as Brüsszeli Világkiállításon 
aranyéremmel (Grand Prix) tüntet-
ték ki. 1960. március 14-én Bezzegh 
munkásságát a Kormány (Schinagl 
Ferenccel megosztva) a Kossuth-díj II. 
fokozatával jutalmazta.

Te-D1 teodolit

Bezzegh élete további alakulásáról 
dr. Márkus István így írt: „1963-ban 
megkereste a Soproni Egyetem rektora, 
hogy felkérje a Földméréstani Tanszék 
vezetésére, Sébor János utódlására, aki 
ekkor már 74 éves volt. „Bezzegh 1963-
tól a tanszék docense, majd 1965-től 
(1978-as nyugállományba vonulásáig) 
mint kinevezett tanár a tanszék veze-
tője lett. Ismét Márkus Istvánt idézem: 
„Bezzegh professzort a szakmai köz-
vélemény, a több mint négy évtizedes 
"sébori iskola" méltó követőjeként tisz-
teli.” (Márkus 2010).

Bezzegh László 1966-ban Redukáló 
tachiméterek körívek közötti 

lécleolvasással c. disszertációját a 
Tudományos Minősítő bizottság 
(TMB) előtt, nyilvános vitában, sike-
resen megvédte, (opponensek: Hazay 
és Hoványi professzorok) és októ-
ber 10-én a „Műszaki Tudományok 
Kandidátusának” nyilvánították 
(Geodézia és Kartográfia 1967. 2. 
sz.).

Bezzegh László 1966-ban kére-
lemmel fordult a Honvédelmi 
Minisztériumhoz (HM), hogy tarta-
lékos mérnök őrnagyi rangját visz-
szakaphassa. Úgy gondolta, hogy a 
tíz évvel korábbi megbélyegzés oka-
fogyottá vált. (Ezért is változott meg 
a párt elnevezése). Kérelméhez csa-
tolta az egyetem rektorának: prof. dr. 
Gál Jánosnak és a párttitkárnak: prof. 
dr. Pankotai Gábornak kitűnő minősí-
tésű támogató levelét. A HM részéről 
dr. Lantos Gyula alezredes a kérelemre 
a következőket válaszolta: „Bezzegh 
László nagytudású, az újat szenve-
délyesen kereső lelkes mérnök, aki-
nek az 56-os zavaros nézeteit akkori 
munkahelyén eltúlozták. Magatartása 
ellen azóta nincs kifogás, ezért tarta-
lékos őrnaggyá történő kinevezését 
javaslom.” (Lantos 1966). Mindezen 
kitűnő minősítések ellenére – korábbi 
munkahelyének (HTI) tiltakozására – 
Bezzegh kérelmét a Budapesti XI. kerü-
leti Katonai Kiegészítő Parancsnokság 
elutasította.

Bezzegh László 1969–1971 között 
az Erdőmérnöki Kar dékánja volt. Ez 
idő tájt tervezte meg sztereo-fotogram-
metriai műszerét. A prototípus meg-
építéséhez a MOM nyújtott anyagi és 
technikai támogatást. A berendezés 
sorozatgyártására nem került sor, tekin-
tettel arra, hogy a kelet-európai orszá-
gok Zeiss- és Wild-műszerekkel voltak 
ellátva, ezért a MOM a műszer expor-
tálására esélyt nem látott. A műszer 
Bezzegh egyetemi tanársága idején 
oktatási célokat szolgált.

Bezzegh László több mint 24 évig 
(1962–1986) tagja volt a Geodéziai és 
Kartográfiai Egyesület (GKE) elnöksé-
gének, és egy ideig tiszteletbeli társel-
nök is volt. Tevékenységéért 1970-ben 
Lázár deák emlékéremmel tüntették ki. 
Oktatói munkássága során számos szak-
előadást tartott a GKE Soproni csoport-
jában. Cikkei jelentek meg erdészeti 
és geodéziai szaklapokban, valamint 

készített egyetemi jegyzeteket is. 
(Bezzegh László teljes irodalmi munkás-
sága megtalálható az Erdésznagyjaink 
Arcképcsarnoka 25. számában, Nyugat-
Magyarországi Egyetemi Kiadó, Sopron 
2010). Bácsatyai László megemlékezé-
sében, a lapunkban a következőket írta: 
„Az Erdészeti és Faipari Egyetemen töl-
tött évei alatt kitűnt igen jó előadói és 
didaktikai érzékével, és a mérnökhall-
gatók százaival szerettette meg a geodé-
ziát és a fotogrammetriát. Szívesen fog-
lalkozott a hallgatókkal, […] és ápolta a 
selmeci hagyományokat is.” (Geodézia 
és Kartográfia 1990. 5. sz.).

Bezzegh László első felesége Vértess 
Anna krónikus betegségben szenve-
dett. Erről Bezzegh önéletrajzában így 
írt: „…feleségem nem dolgozik, amire 
erősen leromlott szervezete miatt nem 
is képes, testsúlya mindössze 41 kg. 
Otthon az én tanulmányaimat gépeli, és 
ábrákat rajzol részemre… Gyermekünk 
nincs, és valószínűleg nem is lehet.” 
(Megjegyzésem: Anna ekkor még csak 
30 éves volt.)

56 éves korában, 1979-ben hunyt el 
Sopronban. Hamvait a Vértess család 
keszthelyi kriptájában helyezték örök 
nyugalomra.

Bezzegh László második feleségével 
a Soproni Egyetemen ismerkedett meg. 
Munkakapcsolatban voltak, mivel Kitty 
az egyetem fotólaboratóriumában dol-
gozott. 1981 decemberében kötöt-
tek házasságot. Bezzegh nagyon örült 
ennek a kapcsolatnak, mert teljesülhe-
tett régi vágya: apa lehetett. Felesége 
ugyanis házasságukba hozta két gyer-
mekét: Zsilvölgyi Csabát és Andreát. 
Példás nevelőapa volt. Bezzegh László 
és Németh Irén (Kitty) közel 10 évig 
éltek együtt valóban boldogan, mely-
nek egy tragédia vetett véget. Erről 
Márkus István így írt: „Bezzegh László 
1990. május 27-én Zalacsányban éle-
tének 73. évében vétlen utasként köz-
úti baleset áldozatává vált egy sza-
bálytalanul közlekedő autós miatt.” 
Hamvasztása után, a katolikus egyház 
szertartása szerint, korábbi szándéká-
nak megfelelően, a keszthelyi teme-
tőben, a Vértess család kriptájában 
helyezték örök nyugalomra.

Bezzegh László, közvetlenül 
elhunyta előtt 1990. április 23-án 
rendfokozata visszaszerzése céljából 
ismét kérelemmel fordult a HM-hez. 
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Kérelmét a Rehabilitációs Bizottság 
kedvezően bírálta el, és a 130/1991. 
sz. parancsában, tartalékos őrnagyi 
rendfokozatát posztumusz visszaadta. 

Az erről szóló dokumentumot Szekeres 
István ezredes, a Bizottság elnöke 
Zsilvölgyi Csabának, 1991. július 16-án 
nyújtotta át. Ezzel egy régóta húzódó 
sérelem oldódott meg. Sajnos ezt az 
elégtételt Bezzegh László már nem 
érhette meg.

2010-ben, halálának 20. évfordulója 
alkalmával, ünnepélyes keretek között 
leplezték le Bezzegh László mellszob-
rát a Soproni Egyetem botanikus kertjé-
ben. Az emlékművet – közadakozásból 
– Kutas László szobrászművész készí-
tette. Dr. Péterfalvi József professzor 
a következő szavakkal méltatta az ese-
ményt: „Bízunk abban, hogy a szobor 
jelenléte a bezzegh-i szellemiség jelké-
peként erősít és buzdít bennünket és 
sarkall hasonló értékek létrehozására, 
mint amit volt professzorunk alkotott.” 
(Márkus, Sopron 2010).

Végezetül, de nem utolsósorban, 
köszönetemet fejezem ki mindazoknak 

a személyeknek, akik szóban vagy írás-
ban, illetve dokumentumokkal segí-
tettek, hogy ez az összeállítás elké-
szülhessen. Külön köszönet illeti dr. 
Sági Éva levéltárvezetőt, (Soproni 
Egyetem) Gál Attila irattárost (HM HIM 
Hadtörténelmi Levéltár), dr. Márkus 
István professzort (Soproni Egyetem), 
Bezzegh Lászlónét (sz. Németh Irén 
Kitty) és fiát Zsilvölgyi Csabát az ada-
tokért és információkért, melyekkel a 
visszaemlékezés értékét és hitelességét 
nagymértékben emelték.

Születésének 100. évfordulóján 
hálás szívvel emlékezzünk Bezzegh 
László erdőmérnökre, Kossuth-díjas 
műszerfejlesztőre, a Soproni Egyetem 
egykori professzorára, a magyar geo-
dézia és fotogrammetria tudományá-
nak lelkes művelőjére.

Dr. Székely Domokos

Bezzegh László mellszobra

Rendezvények

Beszámoló a Nemzetközi 
Földmérő Szövetség (FIG) 
XVI. Kongresszusáról

A Nemzetközi Földmérő Szövetség 
(FIG) a törökországi Isztambulban tar-
totta XXVI. Kongresszusát 2018. május 
6–11 között, mely a világ földmérő és 
térinformatikus szakembereinek négy-
évente megrendezendő legnagyobb 
eseménye. A FIG 1878. július 18–20. 
között tartotta első konferenciáját, így 
az esemény közel egybeesett a FIG ala-
pításának 140 éves évfordulójával.

Társaságunkat Zalaba Piroska 
(Agrárminisztérium, Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály, FIG Nemzeti 
Bizottság, elnök), Varga Felicián 
főosztályvezető-helyettes, Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 
(BFKH FTFF, választmányi tag) és Iván 
Gyula földügyi főtanácsadó (BFKH 
FTFF, főtitkárhelyettes) képviselte.

A kongresszus nagyságára jel-
lemző, hogy több, mint 2 300 részt-
vevője volt a világ számos országából. 
A FIG most is az éves konferenciával 

együtt tartotta a közgyűlését, mely-
nek első napján 58, míg az utolsó 
napján összesen 71 tagszervezet kép-
viselője vett részt. A közgyűlés első 
napján a FIG hazai tagszervezetének 
(Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság, MFTTT) egyet-
len képviselője sem tudott részt venni 
(utazási okok miatt), míg a második 
napon (május 11-én) Iván Gyula föld-
ügyi látta el hazánk képviseletét.

A közgyűlésen hozták meg az elkö-
vetkezendő négy év fontosabb dönté-
seit, a tagszervezetek szavazatai alap-
ján. A főbb döntések a következők 
voltak:

 – A FIG új elnöke: Prof. Dr. Rudolf 
Staiger, DVW (Németország) 
(választott)

 – A FIG új alelnökei: Diane Dumashie, 
RICS (Egyesült Királyság) (válasz-
tott), Jixian Zhang, CSSMG (Kína) 
(választott)

 – A FIG új bizottsági elnökei: 1. tábl.
A közgyűlés szavazott a 2022. évi FIG 
Kongresszus helyszínéről is, melyre két 
város, a floridai Orlando, és a dél-afri-
kai Fokváros adott be pályázatot. Végül 

Fokváros került ki győztesen a szava-
zásból, így ott rendezik meg a 2022. 
évi FIG Kongresszust.

A közgyűlés döntött két új tag, 
illetve 7 társult és tudományos tag fel-
vételéről is.

A kongresszus szakmai programjába 
a magyar kiutazók május 8-án tudtak 
bekapcsolódni.

A kongresszus mottójához kapcso-
lódva: „Átölelve okos világunkat ahol a 
földrészek kapcsolódnak: növelve a tár-
sadalmak térinformatikai érettségét” 
(Embracing our smart world where 
the continents connect: enhancing 
the geospatial maturity of societies), 
négy plenáris ülést tartottak, melyek 
témái a következők voltak:

 – Városfejlesztés,
 – A szakmánkban használt modern 

technológiák,
 – Vidékfejlesztés,
 – Térben tudatos társadalmak.

A kongresszus statisztikai adatai min-
dent elmondanak annak méreteiről: A 
négy nap alatt több, mint 100 szekció-
ülés folyt párhuzamosan. Több, mint 
400 előadás hangzott el. 11 közös 


