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Nekrológ Peremartoni Nagy Sándor (1921–2019)

NEKROLÓG

Peremartoni Nagy Sándor
(Veszprém, 1921. 12. 16. – Zirc, 2019. 10. 12.)

„P. NAGY KÉPEK MINDIG SZÉPEK!” …

… jutott eszembe az ikonikus mondat, amikor nézegetem az összegyűjtött
fotókat, melyeket Sándor bátyámtól kaptam. Több évtizeden át atyai jó barátom,
múzeumi és idegenvezető kollégám, tanácsadóm, segítőm, a nagy lokálpatrióta élet-
ének 98. évében örökre elaludt. Emlékét Veszprém városának minden kis szeglete
őrzi.

A Dózsa György úton sétálva a tiszafa előtt
rámutatott az útburkolatra: „látjátok, én ott szü-
lettem!” Bizony így volt; 1921-ben Peremartoni
Nagy Sándor erdőmérnök, a veszprémi Faipari
Rt. vezérigazgatója akkor a Reider-házban la-
kott. 1934-ben a viaduktra vezető új betonút épí-
téséhez a jobb oldali házsor utcai szobáit kisajá-
títva biztosították a területet. 

Közös programjaink során bármerre járhat-
tunk: „itt tanultam korcsolyázni”, „itt volt az
első randevúm”, „itt másztam kerítést” – jöttek
elő szép történetei régi veszprémiekről, épületek-
ről, eseményekről.

Fantasztikus a családi öröksége: Édesapja
szenvedélyes buzgalommal fáradozott Balaton-
füred fejlesztéséért.  Kezdeményezésére létesült
az Esterházy-strand, megalapította a Balatoni

Yacht Club balatonfüredi osztályát, a Balaton Művészkolónia Egyesületet, a
„Balatoni Figyelő” (1931) helyi lapot.

Az ifjú P. Nagy Sándor az 1939-ben szerzett érettségi bizonyítvány után 1943-
ban vegyészmérnöki diplomát kap Budapesten. Munkával telt életét tanársegédként
kezdi, majd két évet kutatóként Stuttgartban tölt. 1944–45-ben iparügyi referens a
berlini Magyar Királyi Követségen. A II. világháború után csatlakozik a veszprémi
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vegyipar oktatását, kutatását megalapozó szakemberekhez, a NEVIKI osztályveze-
tője, később műszaki igazgatóhelyettese. Közben 1964–65-ben az MTA megbízásá-
ból a kubai Tudományos Akadémia tanácsadója. 1971-től a várpalotai Magyar Ve-
gyészeti Múzeum létrehozásával egyik fő támogatója, irányítója a Thury-vár kutatá-
sának, megőrzésének, kulturális célra történő hasznosításának. 1984-től a múzeum
kuratóriumának elnöke. Korróziós szakmai szervezetek, szakfolyóiratok alapítója.
Spanyol nyelven írt, korróziós szakkönyve egyetemi tankönyv.  Kiváló sportoló és
sportvezető: vitorlázásban négyszeres magyar bajnok, aki Almádiban vízisport-tele-
pet létesít.

Feleségével dr. Jónás Klára (1926–1995) egyetemi docenssel együtt Veszprém
köztiszteletben álló, vérbeli idegenvezetői.

Változásokra fogékony, a közéletet pozitívan formáló, a társadalmi, politikai,
szakmai események aktív résztvevőjeként hiteles írásokban és fotókon dokumentá-
ló, tudósító ember volt.

Utolsó éveiben zirci remeteségbe burkolózott. Barátai, tisztelői egyre ritkábban
és kevesebben látogatták; legtöbben lassanként elhagyták e földi világot.

Krisztina lányának mesélte: nem sétál a szabadban, nehogy az Úristen meglás-
sa  és magával vigye…mert mit keres ebben a világban egy ilyen öreg ember…?  

Most mégis rá talált és úgy gondolta, jobb, ha vigyáznak egymásra…  
P(eremartoni). Nagy Sándor 2019. október 12.-én örökre elaludt. Nyugodjék

békében!

GY. LOVASSY KLÁRA


