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 Hosszú ideig betegeskedett, de egy darabig sikerrel leplezte. Soha or-
vosi tanácsot nem fogadott el, gyógyszert nem vett be, holott nagyon is jól 
tudta, mennyire fontos a jó orvosság. Tőle hallottam először Dr. Horváth 
István professzor szérumáról, amely feloldja az erekben a rögösödést. Min-
denkinek tudott jó tanácsot adni, minden tehetséget felfedezett, aki a lá-
tókörébe került, csak magán nem tudott segíteni. 
 Szinte földöntúli jelenség volt, amikor megjelent a kis, finom sötétkék 
francia gyapjú zakójában, gondosan kiválasztott pulóverekben. Fehér bőre, 
finom vonásai, karcsúsága, szája csücskében vibráló mosolya, a csendes 
derű, amely körülölelte, sajátos atmoszférát kölcsönzött egyéniségének és 
annak a témának is, amiről beszélt. Egyetlen dologra volt büszke életében, 
hogy sikerült elfogadtatnia Dr. Pap Gábor professzorral a dunántúli pász-
torfaragások értékét, s ebben a biztos tudatban végezhette további gyűjtési 
munkálatait. Mindig volt a táskájában egy mívesen kidolgozott sótartó, 
gyufatartó, egy-egy simára csiszolt birkaszobrocska, amelyekkel elkápráz-
tatta a környezetét. 
 Mindig kereste a helyet gyűjteményének, de ez az óriási nemzeti érték 
sehol sem kapott befogadást. Remélem, értelmetlen halála talán rávilágít 
hagyatékának értékére, hogy ne ebek harmincadjára, hanem méltó épü-
letbe kerüljenek kincsei. Az utolsó kiállítását Dr. Pap Gábor rendezte. 
Szelestey László lerajzoltatta, ha kellett színes akvarellel megfestette a 
tárgyak rajzolatait és a kinagyított, gyönyörű rajzok, s alattuk a kis mű-
vészi értékű tárgy felejthetetlen esztétikai élményt nyújtott a nézőknek. 
 Szakdolgozatából másoltam ki az itt bemutatott rajzot, amely egy 
pásztorbotot díszített és egyik kedves illusztrációja volt az előadásain. 
Attila király, Tündér szép Ilona és a vadászjelenet ide idézik az Orion, a 
Sziriusz és a Kutya csillagképek világát, a Nyúl és a Galamb mindezt 
megerősíti. 
 Szeretett az erdőben barangolni, szakképzett gombász volt és a du-
nántúli barátaival eltöltött gombavacsorákról mindig szívesen beszélt. El-
lenben önmagáról nem szeretett nyilatkozni, befelé forduló, zárkózott férfi 
volt. Sem másokat nem teregetett ki soha, sem magát nem mutogatta, csak 
a legszükségesebb információkat közölte. 
 A Miskolci Bölcsész Egyesületben végzett, magyarságkutatói Certi-
ficatiot kapott, amely néprajzi szakirányú volt. Utána megszervezte az em-
lített kiállítást, melynek forgatókönyve képezte a PhS Certificatioja disszer-
tációs anyagát. Mindig Dr. Pap Gábor professzor volt az opponense, akit 
óriási nimbusszal vett körül élete végéig. 
 2013. november 29-én reggel Csugány Zoltán telefonálta meg halál-
hírét, s tudom, hogy szeretett leánya temette el Somogyban és a vég-
tisztességet a Hazatérés Templomában is megadták neki, ahol kedves ta-
nára Dr. Pap Gábor búcsúztatta december 8-án vasárnap délután. 
 
Isten áldása kísérje kedves emlékét! 
 
 


