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Amikor megkaptuk a hírt, hogy elmentél 
közülünk, hirtelen mintha megroppant 
volna az idő tengelye. Döccent egy 
nagyot és talán a világ is forogni kezdett 
velünk. Nehéz elhinni, hogy nem vagy 
többé itt, akivel nemrég még 
beszélgettünk és érzékeltük a jelenlétedet 
akkor is, ha már néhány év óta friss 
nyugdíjasként otthon voltál a családoddal 
nagy szeretetben és igazi nagyszülői 
boldogságban. Amikor találkoztunk, 
mindig telve voltál a kedves események 
élményeivel, amiket velük éltél át éppen. 
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Több mint két évtizede voltál kollégánk az Apáczai Csere János Karon, de már előzőleg is 
ismertünk téged közös szenvedélyünk, a szépséges magyar néphagyományok ápolása kapcsán, 
amikor még az iskola igazgatója voltál Győrságon. Lenyűgözött az a hit, amivel feleségeddel 
Elvirával dolgoztatok ebben az – azóta is – példa értékű úttörő munkában. 

Itt a tanszéken, de az egész intézményben is gyorsan befogadtak közvetlen, őszinte, szeretetre 
méltó személyiséged és a pedagógus mesterség iránti lelkesedésed miatt, ahogy a hallgatókkal 
is töretlen szenvedéllyel osztottad meg tudásodat, tapasztalataidat. Példátlan energiákkal 
szervezted a sokszínű kézműves foglalkozásokat, miközben spontán természetességgel áradt 
belőled az a kiapadhatatlan hit és lelkesedés, ami az igazi pedagógus legfőbb eszköze. Ennél 
többet ember nem adhat a tanítványainak. 

Máig – és ezután is – frissen élnek bennünk azok a vidám emlékek, amiket közösen éltünk át, 
merthogy körülötted mindig történt valami, s abban a közegben, ahol jelen voltál, mindig 
pezsgett az élet. Talán éppen ez a legnagyobb titka és tanulsága az élet művészetének, amit 
utoljára még megosztottál velünk személyes példáddal: az a sajátos, intenzív jelenvalóság, a 
most pillanatának teljes megélése – ami ugye éppen maga az élet. 

Te most majd az emlékezetünkben élsz velünk tovább, ahogy a sok-sok egykori tanítványnak, 
hallgatónak az emlékeiben. Mert egy ilyen lelket nem tud elragadni a halál, csak magához öleli 
az Isten. 
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