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Visszaemlékezés Lágyi 
István topográfus, 
szakszolgálatos 
alezredes életére

Lágyi István 1901. szeptember 19-én 
született a Nyitra megyei (ma Szlovákia) 
Aranyosmaróton. Elemi iskoláit 
1907–11 között szülőhelyén végezte, 
majd beíratták a Nyitrai Áll. Főreál 
Gimnáziumba. Végül – családi okok 
miatt – 1918-ban Budapesten érett-
ségizett. Ezután elvégezte a Ludovika 
Akadémiát, ahol 1921-ben tüzér had-
naggyá avatták.

Lágyi István századosként

Lágyi István 1922 és 1930 között 
különböző csapattesteknél teljesített 
szolgálatot. 1930-ban felvételét kérte a 
Honvéd Térképészet Intézetbe (HTI), 
ahol elvégezte a 3 éves térképész tan-
folyamot. Próbaszelvénye (vizsgaszel-
vénye) alapján kiváló minősítést kapott. 
1934 és 1944 között, az ország külön-
böző részén, topográfiai felmérést vég-
zett. 1934-ben főhadnaggyá, 1938-ban 
századossá, 1940-ben őrnaggyá és 1943-
ban alezredessé léptették elő.

A német–magyar csapatok utóvéd-
harcai során Ausztriában, 1945. április 
12-én amerikai fogságba esett. Innen 
1945. október 28-án tért haza. Bár iga-
zolták, mégis létszámfelettinek ítélték 
és leszerelték. Magánalkalmazottként 
1946 tavaszán részt vett az Intézet újjá-
építésében. Miután 1947-ben újraindult 
az Intézetben a munka – mint polgári 
alkalmazott – felvételre jelentkezett. 

Sikeresen részt vett az 1:25 000 méret-
arányú gyorsfelmérésben, ennek elle-
nére 1952-ben ismét elbocsátották.

Lágyi ezután kénytelen volt külön-
böző helyeken, alkalmazottként mun-
kát vállalni. 1955-ben a Budapesti 
Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál 
megindult a polgári, 1:10 000 topográ-
fiai újfelmérés, ahova szakembereket 
kerestek. Lágyi jelentkezett, és felvet-
ték. Később, az Áll. Földmérés átszerve-
zése során, 1959. január 1-jével osztályát 
a Kartográfiai Vállalathoz (KV) csatol-
ták ezért – 1961-ben történt nyugdíja-
zásáig– a KV-nál mint topográfus-vizs-
gáló dolgozott.

Nyugdíjas éveit szakmatörténeti 
dokumentumok gyűjtésével és rész-
beni publikálásával töltötte el. 15 
éven át, hangyaszorgalommal állította 
össze archívumát, melyet később a 
Hadtörténeti Múzeum levéltárának 
adományozott (Tremmel 2001). Mivel 
Lágyinak nem voltak hozzátartozói, így 
megromlott egészségi állapota miatt 
szociális otthonba került. Itt is halt 
meg 1978. augusztus 26-án. Hamvait 
Nyitrán, a családi sírboltba helyezték 
el.

Lágyi István emberi magatartásáról 
id. Niklasz László, tartalékos mérnök-
kari százados, egykori intézeti mun-
katársa nekrológjában (1979) így írt: 
„Mint ember altruista volt. Térképész 
munkatársait családjának tekintette. 
Szorgalmasan látogatta őket, és a rászo-
rulókat tőle telhetően segítette, támo-
gatta. Átérzett elismeréssel adózunk baj-
társi és emberbaráti magatartásának.”

Születésének 100. évfordulóján, dr. 
Tremmel Ágoston egykori térké-pész 
munkatársa, ezekkel a szavakkal mél-
tatta emberi magatartását: „…olyan elő-
dünkre emlékezünk, aki nem vezető-
ként, nem is nagy hírű szakemberként 
írta be nevét a magyar katonai térképé-
szet történetébe, hanem önzetlen (…) 
munkásságával.”

Ő maga kerülte a nyilvánosságot, de 
kollégái mindig számíthattak rá. Erről 
így írt: „…mindig elég jutalomnak érez-
tem, hogy szolgálhatom a közösséget.” 
(Tremmel 2001).

A továbbiakban erről a „szolgálatról” 
igyekszem rövid összefoglalást adni.

Lágyi altruista emberi magatartásá-
nak jobb megértése érdekében néhány 
szót kell szólnom az akkori (1949 utáni) 
történelmi helyzetről. A II. világháború 
utáni szovjet megszállás fedezete lehe-
tőséget teremtett egy totális-diktatóri-
kus államrendszer kiépítésére. Ennek 
során bevezették az egypártrendszert, 
államosították a gazdaságot, a lakosság 
egy részét deportálták (kitelepítések), 
és akinek ez nem tetszett azt internál-
ták. További megfélemlítés céljából 
jogtipró törvényeket és rendeleteket 
hozott a kormányzat. Ilyen volt töb-
bek között az ún. „nyugdíj-felülvizsgá-
lati törvény”, melyre hivatkozva idős, 
beteg embereket vidéki gazdaságokba 
deportáltak, nyugdíjukat egyik napról 
a másikra megvonták azon a címen, 
hogy reakciósok, fasiszták, hazaárulók. 
Mérnököket, orvosokat, katonatiszte-
ket, segédmunkára kényszerítettek, és 
ha a fizikai munkát nem bírták, akkor a 
nyomor szélére kerültek. Ebben a pél-
dátlanul nehéz történelmi helyzetben 
került sor a Lágyi által létrehozott, kato-
natérképészeket megsegítő, un. „fehér 
segély” mozgalomra.

Lágyi István javasolta, hogy a HTI állo-
mányában dolgozó tisztek, havi rend-
szerességgel, anyagilag támogassák a 
rászoruló, idős, beteg, nyugdíj nélkül 
maradt térképész tiszteket. Az össze-
geket – melyek havonta és fejenként 
100–200 Ft között mozogtak – Lágyi 
rózsaszínű postautalványon juttatta el 
a rászorulókhoz. (Az 50-es években a 
havi keresetek 1500–2500 Ft között 
mozogtak, és voltak, akik több rászo-
rultat is segítettek.) Később már nem 
gyűjtötte össze az adományokat, hanem 
megcímzett utalványokat adott át az 
adakozóknak, akik maguk továbbítot-
ták a pénzt. Ezzel Lágyinak kettős célja 
volt: egyfelől az adakozó tudta kinek 
juttatja az adományt, másfelől a segé-
lyezett is megtudta, kitől kapja a pénzt. 
Postai szempontból jól lehetett a „moz-
galmat” leplezni, ezáltal az adomány-
küldés nem volt olyan feltűnő, mintha 
mindezt egy személy intézte volna. (Itt 
jegyzem meg, hogy a diktatúra éveiben 
a központi postahivatalokban megfi-
gyelő-nyomozók vizsgálták a feltűnő 
küldeményeket.)
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A segélyezési mozgalom, melyet Lágyi 
egyedül szervezett, 10 éven át (1950–
1960) zavartalanul működött. Eleinte 
20–25 térképész tiszt képezte az adako-
zók körét. Az Állambiztonsági Szolgálat 
Történeti Levéltárában fellelhető 
dokumentumok alapján néhány ada-
kozó nevét megemlítem: Györgyényi 
István ezredes, Márkus Imre alezredes, 
dr. Rédey István ezredes, dr. Irmédy-
Molnár László alezredes, Pordányi Ödön 
százados, Ádámffy István százados, dr. 
Takács István őrnagy, Kemenes István 
ezredes, Vásárhelyi János ezredes volt 
intézetparancsnok és mások.

Az 56-os forradalom után az adako-
zók száma csökkent. Ebben többek 
között az is szerepet játszott, hogy a for-
radalom leverése után, azokat a tiszte-
ket, akik az ún. tiszti nyilatkozatot nem 
írták alá, elbocsátották az Intézetből. A 
segélyezettek számáról a levéltári okira-
tok hézagosan számolnak be. Általában 
8–10 rászorult, idős, beteg, kitelepített 
térképész tisztről szólnak a jelenté-
sek. Ezek száma azonban időről-időre 
– már csak az elhalálozások miatt is 

– változott. Az iratok név szerint emlí-
tik meg: vitéz Somogyi Endre altábor-
nagyot, volt intézetparancsnokot, vitéz 
dr. Albán Imre ezresest, Wéber József 
és Kató Imre alezredeseket és Felcsúti 
János térképész tisztet.

1960 tavaszán, a belügyi szervek-
nek tudomására jutott a „fehér segély” 
mozgalom. Ettől kezdve mind Lágyit, 
mind azokat, akik lakására feljártak 
megfigyelték. Tekintettel arra, hogy 
ez a mozgalom teljesen politikamen-
tes, humanitárius tevékenység volt, 
nincs tudomásunk arról, hogy az ese-
mények alakulásába erőszakkal beavat-
koztak volna. Időközben megszűntek 
a kitelepítések, egyesek visszakapták 
nyugdíjukat, mások pedig elhaláloz-
tak. Feltevésem szerint a segélyezési 
mozgalom a 60-as évek végére okafo-
gyottá vált.

Ez volt a "fehér segély" mozgalom igaz 
története. Lágyi István nemcsak önzet-
len, emberszerető bajtárs, de hős is volt. 
Az 50-es évek első felében, ha ez a moz-
galom az államvédelem tudomására jut, 
Lágyi bizony súlyos börtönbüntetésre 

számíthatott volna jó cselekedetéért. Bár 
ő ezt bizonyára tudta, mégsem törődött 
vele. Szívében a félelmet legyőzte a sze-
retet. Példaértékű a magyar térképészet 
történetében, ezért érdemes a követ-
kező generációknak is továbbadni.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel hajt-
sunk fejet mi is Lágyi István térképész 
alezredes emberi nagysága előtt.

Dr. Székely Domokos
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Rendezvények

Térképészeti 
Tudományos Nap

Magyar Tudományos Akadémia 
Földtudományok Osztálya, Társadalom- 
és Természetföldrajzi Tudományos 
Bizottságainak Kartográfiai Albizottsága 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Informatikai Kar, Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszékével közö-
sen 2018. december 7-én térképé-
szeti tudományos napot rendezett. A 
tudományos ülés témája a 2019-ben 
100 éves magyar katonai térképészet 
volt. A rendezvényre az MTA székhá-
zának kis előadóteremében került 
sor. A konferencia levezető elnöke dr. 
Zentai László, az MTA doktora, az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék vezetője volt.

Az ülés programján a következő elő-
adások szerepeltek:

Szalay László ezredes, szolgálatfő-
nök (MH Geoinformációs Szolgálat): 

Katonai topográfiai térképezés az 
elmúlt száz évben

Buga László ny. ezredes, címze-
tes egyetemi docens (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Informatikai Kar, 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék): Száz éves az önálló magyar 
katonai térképészet (Egy könyv 
apropóján)

Oláh Krisztina doktorandusz 
(Országos Széchényi Könyvtár, 
Térképtár) – dr. Gercsák Gábor 
egyetemi docens (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Informatikai Kar, 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék): Az első magyar szintvonalas 
térkép alkotójáról

Siposné prof. dr. Kecskeméthy 
Klára ezredes, egyetemi tanár 
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar, Műveleti Támogató Tanszék): 
Czetz János katonai pályafutása 
Argentínában

Dr. Török Zsolt egyetemi docens 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Informatikai Kar, Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszék): A "coup 
d'oeil militaire"-től a térképolvasó 
tekintetéig: a szemmozgás-követés 
lehetőségei a geovizualizációban

Dr. Zentai László üdvözlő szava után 
Szalay László ezredes előadása nyitotta 
meg az ülést.

100 évvel ezelőtt, 1919. február 4-én 
jelent meg az a hadügyminiszteri rende-
let, amely létrehozta a Magyar Katonai 
Térképező Csoportot, és ettől az idő-
ponttól számítjuk az önálló magyar 
katonai térképészet működését. A 
Magyar Katonai Térképészet története 
szoros kapcsolatban áll az ország topo-
gráfiai térképezésével.

A két világháború között az egész 
országot lefedő, felújított vagy új fel-
mérésű topográfiai térképmű nem 
készült. Ebben az időszakban a bécsi 
Katonaföldrajzi Intézettől örökölt, 


