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folyamán oly sokat tettek a magyar 
földmérés, térképészet és a geodéziai 
műszergyártás fejlesztéséért, hazai és 
nemzetközi elismeréséért.
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Megemlékezés Récsey 
Ottmár mérnök alezredes, 
topográfusról

Récsey Ottmár életét a magyar topo-
gráfiának szentelte. Sajnálatos módon, 
születésének 100. évfordulója alkalmá-
val, 2016-ban méltatlanul felejtkeztünk 
el megemlékezni róla. Ezt igyekszünk 
most pótolni.

Récsey Ottmár 1916. december 5-én 
született Sopronban. Katonatiszti csa-
ládból származott, apja: Récsey Lajos 
ezredes, a marosvásárhelyi tüzérezred 
parancsnoka volt. Anyja: Wälder Mária, 
erdélyi szász szülők gyermeke, sajnos 
korán elhalálozott. Apja újra nősült, de 
második felesége a kis Ottmárral nem 
törődött, akit ezért egy ideig a nagyszü-
lők (mostohaanyja szülei) neveltek.

Elemi iskoláit, 1923–27 között 
Hajmáskéren végezte, majd beíratták a 
bentlakásos soproni II. Rákóczi Ferenc 
Katonai Alreál-iskolába, ahol 1931-ig 
tanult. A család annyira nem törődött 
vele, hogy a nyári és karácsonyi szün-
időt is az internátusban kellett töltenie. 
Önéletrajzában erről így írt: „...zömmel 
nekik (t. i. mostohaanyjának és család-
jának) köszönhettem, hogy gyermek-
éveim családi kör, és szeretett nélkül, 
egyedüllétben teltek el.”

Récsey Ottmár a katonai Főreál-
iskolát Pécsett végezte, ahol 1935-ben 
eredményes érettségi vizsgát tett. 1936. 
januárban hadnaggyá avatták, majd 
tanulmányait a Bolyai Katonai Műszaki 
Akadémián folytatta. Oklevelét 1939-
ben szerezte meg. Ezután különböző 
alakulatoknál szolgált. 1941-ben főhad-
naggyá, 1944-ben pedig századossá 
léptették elő. Időközben megnősült, 
de felesége szervi szívbaja miatt gyer-
mekük nem lehetett.

1945 tavaszán, a dunántúli harcok 
során néhány hónapra szovjet fog-
ságba került. Szabadulása után jelent-
kezett az újjáalakult „demokratikus” 
honvédség illetékes parancsnoksá-
gánál, ahol a hidászokhoz osztották 
be. Ebben a minőségben 1946-ban 
részt vett a Szabadság híd (1945 előtt 
Ferencz József híd) újjáépítési munká-
iban, majd 1947-ben felvételét kérte 
a Honvéd Térképészeti Intézet (HTI) 
kötelékébe. Itt elvégezte a 3 éves tér-
képésztiszti tanfolyamot, majd 1950-
ben topográfusként bekapcsolódott 
az 1:25 000 méretarányú gyorsfelmé-
résbe. Ennek befejezése után részt 
vett a katonai újfelmérésben majd a 
Kartográfiai Osztályon töltött be ellen-
őrző tiszti beosztást. Egyre romló hal-
lása miatt (fülideg sorvadása volt) 
1957-ben – mint mérnök alezredest – 
tartalékállományba helyezték.

Récsey Ottmár, 41 évesen, pol-
gári alkalmazottként, jelentkezett a 

Budapesti Geodéziai és Térképészeti 
Vállalathoz (BGTV, ma Geodézia Zrt.), 
ahol a Topográfiai Osztályon kapott 
munkát. Az Állami Földmérés 1959. 
január 1-jével végrehajtott átszerve-
zése során osztályát a Kartográfiai 
Vállalathoz csatolták. Itt az 1:10 000 
méretarányú polgári, topográfiai újfel-
mérés vizsgálója, majd műszaki ellen-
őre lett. Mint kétszeres kiváló dolgozó, 
1977-ben ment nyugdíjba. Kollégája, 
Fazekas Jenő visszaemlékezésében 
(nekrológjában) így írt Récseyről: „... 
tagja volt annak a nemzedéknek, ame-
lyik a szakma minden részletét – a 
terepmunkától a tisztázat rajzig – mes-
terfokon ismerte. Munkáját nagysze-
rűen szervezte, és különösen jó érzéke 
volt a térképkészítéshez.”

Récsey Ottmár mint nyugdíjas is 
tovább dolgozott. Hallása egyre rom-
lott, és ez az emberek között visszahú-
zódóvá tette. Nagyon szerette az uta-
zást, a természetet és a vitorlázást. 
1983. július 13-án, váratlanul elhunyt. 
Megviselte, hogy nem lehetett gyer-
meke, és halláskárosodása olyan mér-
tékű volt, hogy körbevette a tökéletes 
csend. Temetése szűk körben, július 
21-én volt a Farkasréti Temetőben. 
Sírhelye (60/3/067/11 sz.) 2008-
ban lejárt. Mivel felesége időközben 
meghalt, nem volt, aki a helyet újra-
váltsa. (Ha a táblát még nem likvidál-
ták, akkor a HM Térképészeti Kht. 
utódszervezete esetleg tehet valamit 
fennmaradásáért.)

Emlékezzünk most tisztelettel 
és megbecsüléssel Récsey Ottmár 
térképész alezredesre, a Honvéd 
Térképészeti Intézet és a Kartográfiai 
Vállalat egykori munkatársára, a magyar 
topográfia jeles személyiségére.
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