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Dr.Scháffer lván 1914. október 29-én született Jászladányban, pedagógusszülők három
gyermekéből másodikként. Az l. világháború után a Vöröskereszt kétszer küldte ki Belgiumba,

hogy könnyítsenek a család terhein. Mindkétszer ugyanahhoz a családhoz került. A fogadó
család asszonyát második édesanyjaként tisztelte, a fogadó gyerekekkel, mint testvérekkel,
élete végéig tartotta a kapcsolatot. Kint léte alatt is járt általános iskolába, ahol megtanult
flamandul. Jászapátiban érettségizett. Ekkorra már beszélt németül, olaszul, görögül,

flamandul és latinul. Az 1930-as évek gazdasági helyzete beleszólt a sorsa alakulásába. Annak
ellenére, hogy műszaki érdekIődésű volt, szülei úgy határoztak, hogy legyen állatorvos a

biztosabb megélhetés reményében. Beiratkozott a Magyar királyi József Nádor Műszaki és

Gazdasá4udományi Egyetem Mezőgazdasági és ÁIlatorvosi Karára. Egyetemi tanulmányai
alatt tört ki a ll. világháború. Az orosz fronton a tiszti szolgájától megtanu]t románul. A doni
visszavonulás után, mielőtt fogságba esett volna, L945. májusában megházasodott. A
sorokpolányifogolytáborban bevagonírozták, de útközben sikerült megszöknie.
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Az egyetem elvégzése után a nevében megváltozott egyetemen a Magyar Agrártudományi
Egyetem Állatorvostudományi Karának Általános Állattani és Parazitológiai lntézetében lett
tanársegéd. Munkásságáraígy emlékezett egykoritanársegéd társa, dr. LamiGyula professzor
részvétnyilvánító levelében: ,Ma is visszaemlékszem amatőr szintet jóval meghaladó
elektronikaijár:tasságára, amivel elkápráztatott bennünket." Egész életét fájó pontként kísérte
végig, hogy nem lehetett mérnök és az, hogy három gyermeke közül egyik sem lett az. A
tanszéki munka után a hódmezővásárhelyiÁllamiGazdaságban dolgozott. Az 1950-es években
államellenes szabotázs vádja miatt fél évig volt vizsgálati fogságban, a szegedi
Csillagbörtönben. A vád nem igazolódott, felmentették. Ez után került Tiszavasváriba, ahol az

Állami Gazdaság és több termelőszövetkezet és a község állatorvosa volt. 1957 januárjától lett
Pilisvörösvár és néhány környező település állatorvosa. Nyugdíjazás előtti éveit a szlovák-
magyar határon töltötte, ahol a nagy nemzetközi forgalomban nagyszerűen kamatoztatta,
hogy több nyelven értett és beszélt.

Szerette a zenét, több hangszeren játszott, gyermekéveiben még kántorkodott is. Sokoldalú,
művelt, szeretni tudó és szeretetre méltó, nagyszerű ember volt. Sajátságos humorával saját
magát és másokat is átsegített a nehézségeken. Vágya volt, hogy láthassa két unokája
felcseperedését.

Érdeklődését a világ iránt bölcs derűvel élete végéig megőrizte.

Rövid ideig tartó, súlyos betegség után, szellemi képességei teljében 2003. július 28-án
Budapesten hunyt el. Hamvai a Budapest-Belvárosi Szent Anna Szervita Templomban vannak.
Emlékét a pilisvörösvári temetőben kopjafa őrzi.



A tablóképe Brunhuber Béla udvari és kamarai fényképész (Budapest, Baross u. 61. ) munkája.

Kopjafáját Lőrinczi Domokos fafaragó (Bicske) készítette.


