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1926. február 18-án született Péterhidán, földbirtokos, molnár család gyermekeként. 

Középiskoláit Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Gimnáziumban végezte. 1944-ben nyert felvételt 

a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági és 

állatorvosi karának állatorvosi szakára.   

     Tanulmányait a háború miatt, csak 1946-ban kezdhette meg. Kutatói vénája már az egyetemi 

évek alatt megmutatkozott. Ajánlatot kapott az egyetemen történő munka folytatására is, ám a 

terepmunka iránti vonzalma, valamint a földbirtokosi származása miatt arra a döntése jutott, 

hogy a Debreceni Állategészségügyi Kutatóintézetben kezdi meg munkáját 1952-ben, ahol a 

kutatói munka mellett Kelet-Magyarország állategészségügyének aktív védelmében is részt 

vehetett. 

    Elsőrangú szakember volt, aki szakmai munkájával sok megbecsülést szerzett.  Számos 

betegség első hazai megállapítása fűződik nevéhez, amelyeknek eredményét publikációiban 

közzé is tette.  

    Kutatásait mély szenvedéllyel és elkötelezettséggel végezte. Fiatal kora ellenére hamarosan 

az intézet osztályvezető állatorvosává nevezték ki. Rövid szakmai életében számos 

publikációban összegezte kutatásai eredményeit, miközben elkötelezett figyelmet szentelt a 

napi gyógyításnak is, s a nagy járványok leküzdésében szintén aktív szerepet vállalt. 

    Korai halála megakadályozta a további szakmai kiteljesedésben, de állatorvosi/orvosi 

körökben évtizedekig hasznosították kutatási eredményeit és megemlékeztek érdemeiről. 

   1966-ban, 40 éves korában hunyt el. Sírja a Debreceni Köztemető XXIV. Tábla 19. sor, 20. 

sírhelyén található. 1989-ben a debreceni intézet fennállásának 40. évfordulója alkalmából volt 

kollégái koszorút helyzetek el sírján és megemlékeztek róla. 
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