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NEKROLÓG

Nagy Zoltán
(1937–2015)

Nagy Zoltán 1937.
december 26-án Ra-
vazdon született. A
család anyagi körül-
ményei miatt az ele-
mi (általános) iskola
elvégzése után nem
tanulhatott tovább:
eleinte szõlõmunkás-
ként, illetve mezõ-

gazdasági munkásként dolgozott, késõbb a
vízügy környékbeli munkáinál kubikus,
majd a kubikusok brigádvezetõje lett. Szor-
galmas és jó eszû fiatalként kulturális igé-
nyeit a könyvek mellett a falu színjátszó kö-
rében közremûködve elégítette ki: a világo-
si fegyverletétel után írt (1855), a vidéki ma-
gyarság élni akarását és egészséges humorát
is kifejezõ, dalokkal, zenével, táncokkal szí-
nesített „A vén bakancsos és fia, a huszár” c.
népszínmûre különösen jó szívvel emléke-
zett vissza szinte minden anekdotázó be-
szélgetéskor. 1956-ig DISZ (Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) titkár is volt.  

1957 õszétõl sorkatona lett, ahol lehetõ-
sége nyílt levelezõ úton megkezdeni szak-
mai tanulmányait a Kvassay Híd- és Vízmû-
építõ Technikumban, amelyet a leszerelése
után fejezett be. Az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségén kez-
dett dolgozni raktárosként és munkavezetõ-
ként, majd Tatán a szakaszmérnökséget ve-
zette. 1962-ben nõsült, Komáromba költö-
zött, mindkét gyermekük felsõfokú képesí-
tést szerzett. 

Nagy Zoltán levelezõ tagozaton 1963-tól
a bajai Felsõfokú Vízgazdálkodási Techni-
kumba járt, majd az intézmény fejlesztése
révén fõiskolai végzettséget szerzett. Ezt kö-
vetõen a Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerzett építõmérnöki diplomát, végül a Gö-
döllõi Agrártudományi Egyetemen képezte
tovább magát. 1975-tõl a gyõri székhelyû
Rábai Szakaszmérnökséget vezette, majd az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Köz-
pontjában vízgazdálkodási osztályvezetõvé
nevezték ki.

Mindvégig Komáromban lakott, szabad
ideje egy részében a szõnyi, majd koppány-
monostori szõlejét és kertjét mûvelte, gon-
dozta, szakértelemmel és nagy kedvvel bo-
rászkodott is. A kárpótlásokat követõen
örökséggel magánerdõ-tulajdonos lett Ra-
vazdon, azonnal belépett az OEE-be (2000),
és a Gyõr-Moson-Sopron megyei Magáner-
dõ Gazdálkodási és Környezetvédõ jogfoly-
tonos Helyi Csoportunknak mindvégig na-
gyon tevékeny tagja lett, valamennyi ren-
dezvényünkön részt vett párjával, Szilvia
asszonnyal.  Erdõbirtokain a fakitermelési,
illetve erdõfelújítási, sõt erdõtelepítési mû-
veletekhez mindig a környék legjobb szak-
embereit szerzõdtette le, de ellenõrizni is
tudta õket, hiszen falusi gyerek lévén alap-
szinten értett a táji erdõkezeléshez. Nagyon
szeretett erdészek között lenni, és soha nem
maradt ki a „szakmaközi” ugratásokból, mi-
közben sok-sok vízügyi ismeretét, táji ta-
pasztalatait megosztotta velünk. A régi víz-
ügyi tárcát az utóbbi évtizedekben többször

átszervezték, így Nagy Zoltán az Észak-du-
nántúli Környezetvédelmi Felügyelõség Víz-
készlet-gazdálkodási Osztálya helyettes ve-
zetõjeként ment nyugdíjba. Nyugdíjas évei-
ben mûszaki ellenõrként dolgozott a Fertõ-
széplaki Téglaipari Kft.-nél, a Gyõri Kom-
munális Szolgáltató Kft.-nél, és a vízgazdál-
kodási fõprofilú dorogi Gerecse-Pilis Vízi
Társulatnál. Pándzsa-menti szülõfalujába,
Ravazdra is gyakran hazajárt, a rokonsághoz
is, erdeit szemlézni is. 

A vízügy maga az élete volt: a vízügy ré-
vén és köreiben vált falusi egyszerû ember-
bõl régiószerte ismert és elismert, köztiszte-
letben álló mérnökemberré. Szülõi örökség-
ként a föld, az erdõ, a munka szeretete, az
adott szó értéke határozták meg mindennap-
jait. A negyed századdal ezelõtti, gyakran
gyomorforgató „nagy maszkcserék” érintet-
lenül hagyták, a szíve egész életében nem
csak anatómiailag dobogott balközépen. 

Végakarata szerint a szülõföldben nyug-
szanak földi maradványai, a Gyõr-Zirc-Veszp-
rém õsi út menti temetõtõl pár száz méterre
már a Sokoró õrhegyi erdõmaradványai és
új telepítései suttognak, a másik irányban
pár kilométerre Gyõrszentmárton/Pannon-
halma szent hegyérõl szól a harang több
mint egy évezrede.

Kedves Zoltán, az Általad bölcs derûvel
ugratott fiatalabb erdészkollégáknak pedig
Zoli bácsi!
Helyi Csoportunk koszorújának szalagján
Villon egyik balladájának Faludy-fordításá-
val búcsúzunk:

„A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!”

Bolla Sándor

Tóth Kálmán
(1922–2015)

Mérnökcsaládban született Budapesten. A
Fasori Evangélikus Gimnáziumban 1940-
ben érettségizett. 1940 õszén a Mûegyetem
soproni Karának Erdõmérnöki Osztályára
iratkozott be. Erdõmérnöki oklevelét a ha-
zánkat ért háborús katasztrófa és az azt kö-

vetõ évek keserves gazdasági helyzete miatt
1947-ben szerezhette meg.

Mérnöki munkáját segéderdõmérnök-
ként a Lenti Állami Erdõgazdaságnál kezdte,
majd Uzsapusztán, az Erdészeti Szakmun-
kásképzõ Iskolát vezette. 1949-ben Süme-
gen erdõgondnok, 1950-ben ismét Lentibe
került, mûszaki elõadó lett az igazgatósá-
gon. Ezt követõen az Erdõgazdasági Építõ-
vállalatnál építésvezetõ, útépítéseket, ma-
gas- és mélyépítéseket irányított Lentiben,
Parádon és Szilvásváradon. A vállalat meg-
szûnését követõen 1954-ben átkerült a Bor-
sodi Mélyépítõ Vállalathoz. 1959-ig fõépítés-
vezetõként dolgozott Kazincbarcikán, Óz-
don és Diósgyõrben, ez utóbbinál a nagyko-
hó építésénél a csatorna, a derítõ, a kábelak-
na, a gépalapozások munkáit irányította. 

1960-ban átkerült az Aszfalt Útépítõ Vál-
lalathoz. A gimnáziumban szerzett angol
nyelvtudásának köszönhetõen külföldi
munkák vezetésére küldték ki hajdani angol
gyarmati területre, ahol az angol szakkifeje-
zésekben tökéletesíthette magát. Irakban a
Baghdad-Kut közötti útépítésen szakasz-
mérnök volt. Két év alatt 128 kilométer utat
épített. Az ottani kormánytól kitüntetést ka-
pott. Hazatérve, az UVATERV-nél csoport-
vezetõként utakat, vasutakat tervezett. 1965-
ben Indiába küldték ki, érintetlen dzsungel-
ben egy hegy tetejérõl kellett a vasércet le-
szállítani a völgybe. Ennek során 12 óriási
szállítószalagot épített ejtõtornyokkal, érctö-
rõkkel, tárolókkal és ércdúsító helyek kiala-
kításával. Emellett a mérési és a betonozási
munkák kivitelezését, valamint ellenõrzését
is elvégezte. 1967-ben tért haza, de még ab-
ban az évben kiküldték Nigériába. Egy Du-
nántúl nagyságú területen, Maiduguri és Ka-
no térségében utak, közmûvek, mélyfúrási
kutak irányítását és építésének szervezését
látta el. Ezenkívül a kivitelezõ vállalatok mû-
szaki- és költségellenõrzését, a meglévõ lé-
tesítmények üzemeltetését végezte. Hét
éven keresztül az állam fõmérnöke és mû-
szaki tanácsadója is volt. 1974-ben ismét az
UVATERV-nél mûszaki-gazdasági tanácsa-
dó. Ennek során a Tripoli-Sfax vasútvonal
tervezését irányította. Ennek során, 1-4 hó-
napos idõtartammal, 10 alkalommal járt Lí-
biában tárgyalások és geodéziai mérések
ügyében. Ezzel párhuzamosan Jordániában
az Amman – Jordán-völgy közötti út lehetsé-
ges nyomvonalára adott szakértõi javaslatot.

Hatvanéves korában lett nyugdíjas. Har-
minchárom év múlva, 2015. március 9-én a
budapesti XI. kerületi lakásában érte a halál.
Hamvait Sopronban felesége családjának, a
Dávidházy családnak a sírjába temették el
2015. március 31-én. 

Tóth Kálmán életmûve jól bizonyítja,
hogy geodéziából Sébor János professzor,
út-vasút-híd- és vízépítésbõl Modrovich Fe-
renc professzor milyen sikeresen tanította
diákjait. Ezért tudott oly sok erdõmérnök a
vörös diktatúra meghurcolásának éveiben
más pályákon boldogulni. 

Évfolyamunknak közszeretetben álló
diákja volt. Nyolcvannégy diák közül már
csak heten tudunk rá emlékezni. Emlékét,
míg élünk, megõrizzük. Kálmán! Nyugodjál
békében! Követni fogunk…

vitéz Hábel György 


