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Hihetetlen és megdöbbentő a hír. Nehéz szavakat találni, hiszen egy fél vagy inkább egész életet töltöttünk 

el Vele. A gondolatok is halomra torlódnak, mozaikok villannak elő, csak érzések vannak, a torok elszorul.  

A fájdalmas csendben hogyan is lehet megérinteni azt az űrt, amely most a levegőt is elveszi. 

1978-ban kezdett a Közlekedési Főigazgatóságon dolgozni. Hivatásának tekintette az első pillanattól a 

munkáját, nem tévesztette szem elől, hogy amit tesz az a közlekedők közösségének érdekében teszi. Nem 

harsányan, inkább csendben, nagy-nagy alázattal, de szívósan és következetesen dolgozó kollégák közé 

tartozott. Igazi csapatember volt. Mindenkinek segített mindenben. 

1984-ben az akkor átadott Budapesti Forgalomirányító Központba került, amelynek előkészítésében több 

munkatárs kitartó munkája mellett igazi motorja és lelkesítő elkötelezettje volt. Hivatása, feladata 

összefonódott a Forgalomirányító Központ fejlődésével. A forgalomtechnikában és azon belül a központi 

forgalomirányításban ez az időszak a „hőskor” volt, amikor az újdonságok bevezetése sok kreativitást, 

ötletet és előre gondolkodást igényelt. Ha kellett helyszíni művezetést végzett, hogy a legjobb legyen akár 

az új forgalmi rend, vagy a jelzőlámpa programja. Jelen volt a tervező csapat munkájában, de ugyanúgy 

jelen volt a kivitelező csapat munkájában is. Szabadidejében szeretett focizni, ahonnan hozta a stratéga 

szemléletét, látott a pályán. Egészségének átmeneti romlása arra kényszerítette, hogy a kemény sportot 

feladja, helyette tollaslabdázott, gyalogolt és arra bíztatott mindenkit, hogy kövesse. Munkájában is előre 

gondolkozott, egy-egy döntés várható hatását kereste folyamatosan. Figyelmeztetett, ha számítása szerint 

nem a várható hatás fog bekövetkezni.   

Emlékek villannak a szobabérlők csöppnyi lakásában történt látogatásról, a Sobieski vízitúráról, Királyréti 

családi hétvégék, a szakmai konferenciák a közös gondolkodásról, vagy éppen a forgalomirányító központ 

működés-hatékonyságának érveléséről. Mindig visszatérek a hivatásához, amelyért élt- halt. Eközben 

büszke volt családjára, értük is gondoskodó szeretettel volt. Mint oly sokan a nehezebb időben, külön 

munkát is vállalt a családja jobb körülményeinek érdekében. Az utóbbi időben boldog örömmel mesélt 

unokáiról. 

Ami visszatérő kép: szelíd mosoly az arcon, körülötte hófehér szakáll és meggyőzően és fáradhatatlanul 

beszél a mágikus kövekről, a gyógyító természetes cseppekről, a tiszta víz erejéről, a föld pozitív és negatív 

sugárzásáról, mindezt olyan szeretettel, hogy hinni kellett benne. Ez a szeretet maradjon emlékünkben 

akkor is, amikor már felülről igazgatja a közlekedés rendjét az utakon és a lelkekben egyaránt. 

Isten veled János! 

 


