
Egy igaz ember

 Hogyan jut el valaki „A detergens motorolaj adalékok vizsgálata és minősítése” című témától Zrínyi-Újvár 
falainak kutatásáig? Ember legyen a talpán, aki erre a kérdésre választ tud adni. Nekem sem sikerült volna, 
ha nem kapom azt a szép és megtisztelő felkérést, hogy 70. születésnapja alkalmából köszöntsem dr. Költő 
László régészt. Igen, Lacit, akinek irigylésre méltó bajusza volt az első, ami felkeltette a figyelmemet, amikor 
először találkoztam vele Zrínyi-Újvár sokáig elfeledett erősségénél. Azután megismertem azt az embert, aki 
számomra azóta is a mintát jelenti, amikor a múlt kutatása kerül szóba.

 Rövid életrajzi anyagában találtam a fent említett címet, amit diplomadolgozata viselt, amikor ve-
gyészmérnöki diplomáját szerezte. Mondhatnánk, hogy innen egyenes út vezetett a régészethez, hiszen 
a végzést követően a Magyar Vegyészeti Múzeum munkatársa lett. Lehet, hogy itt fertőződött meg és lett 
elkötelezett robotosa ennek a szép, sok sikerélményt, de számos kudarcot is hordozó szakmának, hobbi-
nak, életformának.

 Hosszú évek óta követhetem munkáját, és leginkább egyetlen szó köré írhatom le, ami eszembe jut róla: 
a szerénység. Soha nem hallottam tőle, hogy én, mindig azt mondja: mi. Amikor ásni kell, elsőnek nyúl a 
szerszám felé, és utolsónak teszi le. Mindig nyitott az új gondolatra, ötletre, még akkor is, ha elsőre talán 
szokatlannak tűnik.

 Gyorsan összebarátkoztunk, hiszen mindig találtunk közös témát. A család, a kutatás öröme, a terep-
munka izgalma, az örökösen hiányzó anyagi források megszerzésére tett erőfeszítések. Minden beszélgetést 
gond nélkül tudtunk folytatni, függetlenül attól, mennyi idő telt el az utolsó találkozásunk óta.

 Szakmai kiválóságát nem tisztem méltatni, azt megteszik nálam avatottabbak. Legutóbb akkor csodál-
koztam rá elkötelezettségére, mindig nyitott elméjére, amikor Zrínyi-Újvár kútjának kutatása kapcsán be-
szélgettünk. Gyermeki örömmel mutatta meg azokat az általa készített makett darabokat, amelyekkel a kút 
fabélésének összeállítását modellezte. Egyszerű, érthető, világos és mégis zseniális. Pont olyan, mint ő.

Kedves Laci,

nekem nagyon sokat adott a közös munka. Remélem, még hosszú-hosszú évekig tart ez a kapcsolat, meg-
őrizve kíváncsiságunkat, nyitottságunkat az új iránt.

                     Szeretettel köszönt:

Prof. Dr. Padányi József
mk. vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

7


