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Öt medoknyi idő 

Miután újonc doktoranduszként az újságírói szakra kerültem, az első évek-
ben Zsolt szinte észrevétlenül vezetett be az egyetemi oktatói életbe. Nem abba az 
életbe, amelyik kötelező tananyagból, fogalmakból és elméletekből, vizsgák szigo-
rából áll, hanem a hallgatóknak maradandó élményeket, gyakorlati tudást és nem 
utolsó sorban közösséget nyújtó feladatokba.

Először Budapesten tapasztalhattam a tanulmányutak varázsát, amikor 
szerkesztőségről szerkesztőségre járva, beszélgetve és kérdezve tudtunk meg egy-
re többet az újságírói munkáról, az egyes életpályákról és a hozzá kapcsolódó tör-
ténetekről. És minden egyes alkalommal volt még mit tanulni: számomra Zsolt 
volt a példája annak, hogy soha nem szabad abbahagyni a tanulást, az új tapaszta-
latok gyűjtését és mindezek átadását. A tanszéken rengeteget köszönhetünk neki, 
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KÖSZÖNTŐ

mert olyan hagyományokat vezetett 
be, melyek máig megmaradtak vagy 
tovább fejlődtek.

A következő állomás Torockó 
volt: októberben, a tanév kezdete után 
a Tóbiás-házban fogadott minket év-
ről évre. A meghívottak előadásai és 
a workshopok mellett az újságírós 
gólyatábor része volt falunézés, a bor-
kóstoló és a közös éneklés is. Na meg 
a Székelykő megmászása, amire az 
utóbbi években Zsolt már nem volt 
kapható, de mindig várta vissza a tár-
saságot az éppen következő program-
mal. Ha pedig a borász nem tudott 
eljönni, akkor vállalkozott arra is, 
hogy felszolgálja és bemutassa a boro-
kat, együtt fedezze fel velünk a rizling 
és a muskotály illatát, elmagyarázza 
a borízlelgetés fortélyait, és megadja 
a hangot az énekléshez. Ami néhány 
pohár bor után már nem is volt any-
nyira nehéz feladat.

Az élmények gyűjtése az úton ha-
zafelé is folytatódott: Gyulafehérváron, 
Nagyenyeden és még jó pár helyen, ahol megálltunk, mielőtt Kolozsvárra értünk 
volna. Közben Zsolt bármiről tudott mesélni: elég volt egy helységnevet vagy csa-
ládnevet megemlíteni, fel tudta idézni a település vagy a család történetét, lexi-
konokat megszégyenítő pontossággal emlékezett az eseményekre és dátumokra, 
valóságos művelődés- és helytörténeti útmutató volt.

Ugyanígy a sztánai kiránduláson, a Kós Károly építészeti örökségéhez tar-
tozó Szentimrei családi házban, ahol Zsolt mindig nagy szeretettel fogadott. 
Emlékezetesek maradnak az éjszakába nyúló, tábortűz melletti beszélgetések, a 
hússütés, másnap pedig a szomszédos tanyán a lovaglásba is belekóstolhattunk, 
és hazaérve a túrós puliszka várt az asztalon.

A tanszék történetéhez hozzátartozik, hogy Zsolt is benne volt abban a lelkes 
csapatban, amelyik a Me.dok folyóiratot elindította 2006-ban. Együtt ötleteltünk, 
hogy mik legyenek a rovatcímek, mi legyen a folyóirat külalakja, kiket kérjünk 
fel az első szövegek megírására. Ugyanúgy, mint a többi hagyományos tanszéki 
feladat, mint maga az újságírói egyetemi képzés, a Me.dok is hosszú utat járt be az 
elmúlt másfél évtizedben. Épp az idén van tizenöt éves évfordulója, amikor Zsolt 
a 75. születésnapját ünnepli. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Zsolt már öt medoknyi 
időt élt meg.  

Ennek ellenére, szinte semmit sem változott az évek alatt. Ugyanazzal a len-
dülettel és lelkesedéssel járja az utakat, és ugyanolyan harsányan tud fütyülni, ha 
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a diákoknak elkalandozik a  gyelmük a tanulmányutak alatt. Amint vele együtt 
azoknak a boroknak az íze sem változott, amiket a borkóstolókon kínál. Kíván-
juk neki, hogy a következő pár évtizedben is legyen még sok közösen szervezett 
programunk, éljen egészségben és szeretetben!
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