Annau Edgar
Augusztus 15-én családtagjai, barátai és volt munkatársai kísértük utolsó útjára kollégánkat. Annau
Edgár 1926. november 28-án született Nagybecskereken (jelenleg Zrenjanin), jómódú gazdálkodó
család öt gyermeke közül egyetlen fiúgyermekeként. A családi, földrajzi és történelmi adottságok
folytán anyanyelvi szinten beszélte a magyar, a német és a szerb nyelvet. Általános és középiskolai
tanulmányait is itt, szülővárosában végezte. 1944-ben a magyar és német lakossággal szembeni
kegyetlenkedések elől Magyarországra kellett a családnak menekülnie, ahol fuvarozással és
gazdasági-cselédi munkával biztosította Édesapjával nővérei egyetemi tanulmányait.
Származása („kulák”) miatt a budapesti műszaki egyetemi karokon elutasították felvételi kérelmét,
így testvérei unszolására beiratkozott a Soproni Műegyetem akkor indult Geofizikusi Karára.
Ezeket az éveket később élete egyik legszebb korszakaként emlegette, kiváló professzorai és az itt
kötött több, életre szóló barátsága okán. 1953-ban kitűnő eredménnyel diplomázott.
Végzése után a Geofizikai Intézetben helyezkedett el, „szeizmikus észlelőként”. Ebben a
minőségében került négy éves kiküldetésbe Kínába, ahol Mandzsúriában és a Góbi sivatagban
expedíció tagjaként vett részt olajkutatásban. Ekkor tanult meg angolul és társalgási szinten kínaiul
is.
Az ’56-os forradalom napjaiban megválasztották az expedíció Munkástanácsa elnökének. A
Forradalom leverését követő hazarendelését a szakmai jelenlétéhez ragaszkodó kínai szaktársai
akadályozták meg. 1959. decemberében, kiküldetése lejártakor, hazatérése után munkástanácsi
„múltját” nem feledve a Geofizikai Intézetből azonnal eltávolították.
Soproni egyetemi társa segítségével tudott elhelyezkedni a Budapesti Geodéziai és Térképészeti
Vállalatnál segédmunkásként. Itt ismerkedett meg feleségével, Institoris Ildikóval, akinek 2003-ban
bekövetkezett haláláig nagy szeretetben és egyetértésben éltek házasságban. Három gyermekük
született.
A BGTV–nél hamar felismerték kiváló képességeit, és 1964-ben műszaki csoportvezetőnek, 1968ban az általa kialakítandó Termelési Osztályra osztályvezetőnek, majd Főosztályvezetőnek, - ami
egyben a Főmérnök helyettesi beosztást is jelentette - nevezték ki. 1976-ban igazgatói kinevezést is
ajánlottak neki, amit azonban MSzMP párttagsághoz kötöttek, amit nem vállalt. Politikai
meggyőződéséhez egész életében hű maradt.
A 80-as években a Budapesti Műszaki Egyetemen meghívott előadóként „Vállalati gazdaság”
témában tartott előadásokat.
Élete munkásságát „Munka Érdemrenddel” jutalmazták.
A szakmában elsőnek ismerte fel egy kamara létrehozásának szükségszerűségét és lehetőségét és
lett a Mérnök Egylet, majd a Mérnöki Kamara és azon belül a geodéziai szakmai tagozat alapítója
és megszervezője.
Nyugdíjba vonulása után gazdasági szervezői munkát végzett külföldi-magyar cégeknél.
Nagyon sokan nagyon sokat tanulhattunk Annau Edgartól emberségből, emberi tartásból, szakmai
elhivatottságból, család- és emberszeretetből, szervező és vezető készségből.
2017. augusztus 1-én csendben, fájdalom nélkül hunyt el. 91 évet élt.
Isten nyugosztalja!
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