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Úton, Szabó Zsolttal

Eredetileg ebben a kisesszében „folyószöveget” szerettem volna írni, hiszen 
Szabó Zsolt életútjáról, tudományos, oktatói, művelődésszervezői tevékenységéről 
annyi, de annyi információval rendelkezem, hogy bőven kitöltötte volna a cikk 
kereteit, ám hiába igyekeztem összefoglalni, szintetizálni a vele kapcsolatos 
élményeimet, nem sikerült lineáris narratívát összeszerkesztenem. Ehelyett 
most, míg e sorokat gépelem be, csak az emlékeim töredékes fel-felvillanásai 
állnak rendelkezésemre, életem, életünk egy-egy pillanata, egy-egy meghatározó 
beszélgetésünk, összejövetelünk jut csak eszembe. Leírom tehát röviden azt, 
amiről úgy gondolom, hogy meghatározó volt számomra a Szabó Zsolttal történő 
találkozásaimból.

Rezumat (Pe drum, cu Zsolt Szabó)

În acest eseu autorul îl salută cu ocazia împlinirii a 75 ani pe Zsolt Szabó, conf. dr. emerit la Facultatea de Știinţe Politice, 
Administrative și ale Comunicării, evocând câteva întâlniri și convorbiri cu dânsul. Sunt amintite evenimente din tabăra de 
studenţi de la Rimetea, excursii la Stana.

Cuvinte cheie  Zsolt Szabó, 75 ani, Rimetea, Stana

PÉTER ÁRPÁD
PhD, BBTE/PhD, BBU
E-mail: peter.arpad1981@gmail.com

Abstract  (On the road, with Zsolt Szabó)

In this essay, the author greets Zsolt Szabó, associate professor at the Faculty of Political, Administrative and Communication 
Sciences, on the occasion of his 75th birthday, evoking several meetings and conversations with him. Events from the student 
camp in Rimetea/Torockó, trips to Stana/Sztána are mentioned.
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Túl nagy a korkülönbség köztünk ahhoz, hogy sokrétű, akár hagyománnyá 
is mélyülő együttműködési rendszer alakuljon ki kettőnk között, viszont az első 
pillanattól kezdve, amikor találkoztam és szóba elegyedtem vele – valamikor 2005 
késő őszén –, éreztem, hogy egy nagyon oda  gyelő, nagyon türelmes, barátságos 
„felnőttel” (zöldfülűként így kategorizáltam akkoriban a „tanárkorú” embereket, 
magamat meg „  atalnak” tekintettem) hozott össze engem a vaksors. 

2020 nyarán örömmel olvastam azokat az újsághíreket, amelyek arról 
számoltak be, hogy Szabó Zsolt – akkorra már nyugdíjba vonult, de továbbra is 
fáradhatatlanul tevékenykedő kedves kollegám – a magyar államtól megkapta 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Ám a „vírusidőket” oldó 
örömömbe némi csodálkozás is vegyült, hiszen szentül meg voltam győződve 
arról, hogy neki már rég meg kellett volna legyen minden ilyen elismerése… Hogy 
miért voltam erről meggyőződve? Alább igyekszem válaszolni néhány személyes 
történettöredékkel.

Eddigi kolozsvári ittlétem alatt négy olyan emberrel találkoztam, akikkel 
történő interakcióim nem csak tudásban, de személyiségben és lélekben is jelentős 
mértékben voltak fejlesztőek számomra. Hárman közülük, Fóris-Ferenczi Rita, 
Berszán István és Cseke Péter de jure is oktattak, viszont Szabó Zsolt formailag 
sosem volt tanárom, ellenben hosszú beszélgetéseink, közös műveleteink révén 
során nagyon sokat tanultam tőle. 

Érdekes módon jutottam el ahhoz, hogy találkozzak vele, és így, utólag 
eléggé sorsszerűnek tartom azt, hogy gyerekkorom egyik meghatározó, általam 
többszörösen is rongyosra olvasott könyvecskéjének szerkesztőjével alakíthattam 
ki kitűnő kapcsolatot. A Benedek Elek által írt Öcsike és az őzike című 
gyerekkönyv által szolgáltatott olvasmányélményt értékes személyiségformáló 
tényezőként tartom számon életemben, amely hatékonyan oldotta fel a sivár 
kommunizmusnak még a gyerekek által is érzékelt, fojtogató atmoszféráját.

A Zsolttal történő találkozásomnak az volt az elindítója, hogy hajdani 
tanárom és azóta is nagyon kedves ismerősöm, Berszán István, a BBTE 
Bölcsészettudományi Karának docense valamikor nagyon régen azt javasolta 
nekem, hogy ne hagyjam abba magiszteri elvégzése után a tanulást, és végezzek el 
egy doktori képzést is. Témavezetőnek meg rögtön javasolta is akkori „szomszédját”, 
Cseke Péter professzort, aki régebben, 2005-ben, tőle egy utcányira lakott. Azóta 
Cseke Péter tudományos témavezetőből mentorommá vált (és immár én lakom 
tőle egy utcányira), és amellett, hogy végtelen türelemmel végigvezényelte a kicsit 
megkésve védett doktori értekezésemet, cselekedeteivel, tanácsaival sok pozitív 
helyzetet generált az életemben, és emberségével, jóindulatával nagyon sok 
nehézségen átsegített engem.

Az azóta szintén nyugdíjba vonult Cseke Péternek egyetemi kollegája Szabó 
Zsolt, akitől én mindig ugyanazt a segítőkészséget és jóindulatot tapasztaltam, 
mint a doktorátusvezető tanáromtól, és aki már az első közös borozáson megkért, 
hogy tegezzem csak nyugodtan, mondván: „nem vagyok én olyan öreg!”. 

Nos, hiába telt el azóta több mint másfél évtized, az idén hetvenöt esztendős 
Szabó Zsolt még mindig „nem olyan öreg”, és mindig örömmel tölt el, ha – csak 
két szó erejéig is – tudok találkozni vele.
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A „vírus előtti” időkben nála, a Művelődés folyóirat hajdani „főhadiszállásául” 
szolgáló szobácskában mindig lehetett egy meleg teát, és ami nagyon fontos, egy-
egy jó szót kapni, és onnan, a halomban álló könyvek közül ritkán engedte ki egy-
két ajándék-volumen nélkül a valami üggyel-bajjal, vagy épp csak egy kis tereferére 
érkezett diákokat, vagy, amivé én váltam kicsit később számára, kollegát.

Huszonéves koromban lenyűgözőnek találtam, hogy mi mindennel 
foglalkozik Szabó Zsolt: tanít az egyetemen, folyóiratot szerkeszt-terjeszt, számos 
(vagy inkább: számtalan) kulturális intézet és rendezvény megszervezésében vesz 
részt, és olyan kiterjedt a kapcsolathálója, hogy bármikor kérdeztem tőle bárkinek 
a telefonszámát vagy e-mail címét, lett légyen az romániai közhivatalnok vagy 
magyarországi kulturális felelős, pillanatokon belül tudta szolgáltatni a kért 
információkat. Tanulságosnak találtam azt is, hogy bárkiről, bármiről kérdeztem, 
a válaszát legtöbbször legalább három generációnyi időre visszatekintve tárta 
elém, és, természetesen, a lehető legszélesebb spektrumú társadalomtudományi 
kontextusban.

Bármikor léptem fel hozzá a Művelődés akkori irodájába, mindig valamit 
írt vagy szerkesztett, és amikor vittem hozzá a PDF formátumú ME.dok 
folyóiratunkat, akkor oldalról oldalra görgetve alaposan elmagyarázta nekem 
a betűk és a képek elhelyezésének elveit – egészen addig, amíg egy alkalommal 
átlapozta az akkoriban még CD-n továbbított fájlt, és… nem mondott semmit. 

Szabó Zsolt az a kedves ismerősöm, aki olyan alaposan magyarázta el 
rendhagyó városismereti túrák során Kolozsvár idő-terhelte épületeinek, tereinek, 
de épület-helyeinek elmúlt életeit is, hogy az első sarkon befordulva már-már el 
is képzeltük, hogy masírozó orosz katonákba, vagy épp középkori zsoldosokba 
fogunk botlani. Szemléletes beszédei arra a felismerésre juttattak, hogy a nyomasztó 
múlt nem mindig oldódik fel a mostani idők folyamaiban, hanem alkalmanként 
– és ő nagyon hangsúlyosan rá tudott mutatni az ilyen erdélyi helyekre és időkre 
– képes arra, hogy kegyetlenül kísértse a mostani történéseket. Elbeszélései 
során nagy hangsúlyt fektetett mindig arra, hogy felhívja a  gyelmünket a sötét 
Ceaușescu-időkben felszámolt magyar kultúraelementumokra. A lerombolt 
Hóstát, a Házsongárdban átvésett sírkövek, az újra meg újra átnevezett utcák, 
az elüldözött értelmiségiek, a Securitate által elkobzott, különleges fontosságú 
kéziratok, a szétszakított családok, az őrjöngő államosítás során megsemmisült, 
eltűnt műtárgyak, elkobzott épületek, elkobzott életek – Szabó Zsolt mindezeket 
elsősorban nem publikált lajstromokban őrizte, hanem velünk, a „  atalokkal” 
megosztott elbeszélésekben. Hosszú, alapos magyarázatai annyira telítettek 
dátumokkal, személyek, települések, régiók neveivel, hogy így utólag nagyon 
bánom, hogy nem jegyzeteltem mindig, amikor vele beszélgettem Erdély 
múltjáról, arról, hogy mi volt, ebből mi maradt meg nekünk, és ezzel mi mit kell 
tegyünk ahhoz, hogy működésben tudjuk tartani kultúránkat. 

Számomra az volt a legmeghatározóbb felismerés, hogy Szabó Zsolt elsősorban 
nem a leírt szavak révén ügyel a Sors által rá bízott kultúraszegmensekre, hanem 
megcselekszi a megőrzés gesztusait, működésben tartja a hagyományt, lett légyen 
szó művészeti kiállításokról, kultúrtörténetről, folklórhagyományokról, a sztánai 
farsangról, vagy esetleg épp a torockói diáktáborról.
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Jómagam épp az általa igazgatott intézmények egyike által befogadott torockói 
diáktáborban ismerkedtem meg Nagyenyed boraival, borászaival, és ezáltal 
tanultam meg értékelni Erdélyi-Hegyalja folyékony aranyának kultúrahordozó 
tulajdonságait. És a Szabó Zsolt borász ismerősei által tartott borkóstolók után 
rögtönzött „nótaestéken” is szívesen vettem részt, jóllehet azelőtt sosem éreztem 
semmiféle késztetést arra, hogy egyáltalán végighallgassak egy népdalt. A 
torockói hegymászós-borkóstolós diáktáborok veterán látogatói között él az a 
legenda, hogy senki nem tud olyan népdalt elkezdeni, amelyet Zsolt ne tudna 
folytatni – és utána, jellegzetes, mély hangján, felénekelni annak tájegységenkénti 
változatait is. Öt-hat évvel ezelőtt fordult elő csak az az emlékezetes eset, hogy 
egy néptáncos diáklány olyan énekbe kezdett bele, amelyet Zsolt akkor hallott 
először. Miután jót nevettünk, elhatároztuk, hogy megjegyezzük annak a dalnak 
a címét – az én emlékezőképességemet minősíti az, hogy nekem most egyáltalán 
nem jut eszembe, viszont biztos vagyok benne, hogy mikor legközelebb valaki 
rázendít erre, Zsolt immár könnyedén folytatni fogja az éneklést.

Torockó az ő kezdeményezésének köszönhetően vált amolyan szakrális 
zarándokhellyé a médiaszakos diákok és oktatók számára, és hiába állt fenn 
az, hogy tíz év után már kívülről tudtam minden információt, amit megosztott 
az elsőévesekkel, mindig örömmel vettem részt az általa kezdeményezett 
„faluvezetői” túrákon.

Másik, szintén az ő értékmegőrző tevékenységéhez köthető helyszín a Szabó 
Zsolt nagyapja, Szentimrei Jenő által Sztánán épített nyaraló, ahová, annak 
ellenére, hogy jóval kevesebbszer látogathattam el, szintén különleges emlékek 
fűznek. Természetesen, mint minden létesítményből, amelynek a működésébe 
Zsolt bekapcsolódott, ebből is közösségi teret szervezett – se szeri, se száma 
azoknak a természetjáráshoz, kultúrához köthető kisebb-nagyobb egyesületeknek, 
csoportoknak, akik számára a Szentimrei-villa amolyan origópont, ahonnan csak 
akkor esik jól elindulni, amikor már lehet tudni, hogy mikor térünk vissza.

Sztánához köthető az az életepizód is, amely miatt meg szerettem volna írni 
ezt a kis köszöntőt. 2013. február elején, miután valamilyen aprócska munkában 
segítettem neki, hálából meghívott engem és a feleségem, hogy látogassunk el a 
híres sztánai farsangra – és hogy meggyőzzön engem, rögtön el is mesélte nekem 
a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című Móricz-regény keletkezéstörténetét, 
természetesen, olyan anekdotikus események felemlegetésével, melyek nem 
közvetlenül hozzáférhetőek, hanem csak különleges hagyományokkal rendelkező 
családok emlékezetében rögzítettek. Jól tudta, hogy ilyen kultúrtörténeti 
csemegékkel könnyű engem levenni a lábamról, így tehát 2013 februárjának 
nyolcadik napjának kora délutánján már úton is voltunk Sztána felé. Azzal az egy 
dologgal nem számoltunk, hogy szinte közvetlenül a falu előtt úgy elkezd majd 
szakadni a hó, hogy alig fogunk látni. A friss hó okozta rossz látási viszonyok 
miatt nem vettük észre, hogy egy meredek lejtőn, az alig percekkel az érkezésünk 
előtt lehullt pelyhek alatt (a mi autónk hagyta az első nyomot a hóban) nem aszfalt, 
de még csak nem is döngölt föld van, hanem tükörjég, és ezzel a kombinációval 
szemben tehetetlen volt a vadonatúj téligumi is. Szerencsénkre a bal oldali sáncba 
csúsztunk be, ahol a közel kétméteres hóréteg pompásan megvédett minket – a 
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mögöttünk jövő autó, amely jóval gyorsabban is haladt, a jobb oldali, mély árokba 
csapódott. Hamar kiderült aztán, hogy a mögöttünk jövő kocsi sofőrje, aki amúgy 
professzionális autóvezető, szándékosan kormányozta úgy a sodródó járművét, 
hogy ne bennünket találjon el. Az utánunk érkező, szintén a farsangra igyekvő 
vendégek segítségével percek alatt visszanyomtuk az útra a mi autónkat, és a 
másik árokba becsúszott kocsi sofőrje elvezette a mi járgányunkat a faluba. Mire 
beértünk, már teljesen feloldódott a hangulatunk – amibe az is beleszámított, 
hogy senki sem sérült meg, a mi járművünkön egy karcolás sem esett, és a 
másik autóban sem keletkezett jelentős anyagi kár, mert a mély árok alján is 
vastag hóréteg volt, és: – Különben is, az csak egy százéves Matiz! – legyintett 
mosolyogva az alkalmi sofőrbácsink.

A faluban tudtuk meg, hogy előttünk, aznap, még két autó futott az árokba, 
csak azok nyomait elfödte a friss hó. Szabó Zsolt, aki már értesült afelől, hogy 
kifogott rajtunk is a tükörjég, előre kitöltött pálinkával várt bennünket, és a tüzes 
nedűvel együtt lelket is öntött belénk. 

A jó hangulatú műsor, meg az azt követő mulatság után, az ijedtségünkből 
teljesen helyrejőve, szinte már hajnalban, Szabó Zsolttal és testvérével, H. Szabó 
Gyulával elindultunk a Szentimrei-villa felé az újólag feltámadt, hatalmas, 
sűrű hóesésben. Minden lépésünkkor az volt az érzésünk, hogy egy végtelen 
tejtengerben úszunk, egyre beljebb és beljebb, és ránk is hamar annyi hó rakódott, 
hogy a mellettünk álló ember körvonalai is beleolvadtak ebbe a folyékony fehér 
márványba. Hamar magunk mögött hagytuk a falu akkor még eléggé gyér fényeit, 
és Zsolt meg H. Szabó Gyula vezetésével törtettünk a térdig érő hóban. 

A falu és a villa közti távolság nem nagy, ám számunkra hamar azzá vált 
a megléphetetlen hóban. Röviddel azután, hogy az utolsó utcalámpa fényköre is 
eltűnt mögöttünk, olyan hóörvénybe kerültünk, hogy alig tudtuk nyitva tartani 
a szemünket. De mentünk előre. Mint a leg  atalabb fér  , én szerettem volna elöl 
lenni, hogy nyomot tapossak, de, mivel nem ismertem elég jól az utat, ebben a 
hóesésben nem én lettem volna a legjobb kalauz, így a két testvér váltotta egymást 
négyfős csapatunk élén. Aztán közel húsz percnyi hótaposás után hirtelen 
megálltak, és elkezdtek tanakodni, hogy vajon merre is kell tovább mennünk. 
A hátunk mögött, a fel-felerősödő szélben meg-megszakadó hófátyol mögött ki 
tudtuk venni a falu fölötti halvány fénykupolát, tehát az irányt nagyjából meg 
lehetett határozni, de az utat már rég elvesztettük: hosszú percek óta bakancsaink 
egy szántóföld fagyott rögeit morzsolták. Nem voltunk gondban, nevetgélve 
mondtuk, hogy legfeljebb visszamegyünk Sztánára, és a kultúrotthonban még 
fellelhető pálinkával megvigasztaljuk magunkat, mikor egyszer csak a faluval 
ellentétes irányból egy halvány fénygolyóbis vágódott közénk. És Szabó Zsolt meg 
az öccse pillanatok alatt „beháromszögelték” az aktuális pozíciónkat az új vizuális 
tájékozódási pont után – amely egy mezőgazdasági létesítmény volt, és amelynek 
a helyzete stabil tájékozódási pontként szolgált számukra. Innen pedig már nekik 
gyerekjáték volt meglelni azt a kacskaringós utat, amelyet ők már gyerekkoruk 
óta több ezerszer bejártak, és immár magabiztosan tudtunk haladni a friss hó 
alatt térdrehajlott fákkal övezett úton, csak a surrogó hópelyhek és a talpunk alatt 
roppanó hókéreg zajától megbontott, fenséges hangulatú majdnem csendben. 
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A villába megérkezve, miután Szabó Zsolt működésre bírta a renitenskedő 
kazánt – nem lepett meg, hogy ehhez is ért –, a megérkezés idejének ösztönös 
felszabadultságában elújságoltuk a testvérpárnak, hogy pont február nyolcadikán 
volt a feleségem születésnapja. Pillanatok alatt pezsgő került az asztalra – olyan 
 nom köszöntőitalt életemben nem ittam még, és valószínűleg nem is fogok –, és 

az éjszaka hátramaradó részét hol komoly, hol tréfás beszélgetésekkel töltöttük. 
Elmesélték, miképpen szerezték vissza a kommunizmus ideje alatt családjuktól 
elvett, majd kifosztott villát, miképpen újították fel, bútorozták be újra, tették 
a magyar közösség szolgálatába ezt a különleges műemléképületet, és kedves 
történeteket osztottak meg nagyapjuk, Szentimrei és a szomszédos telken épült 
Varjúvár tervezője, Kós Károly életéből.

A farsang szerves részét képező többi hagyományos kirándulást immár 
könnyű kis túraként éltük meg az előző délután és éjszaka megpróbáltatásai után, 
és az ünnepség után meghatódva köszöntünk el Szabó Zsolttól meg Gyulától.

Hazafelé autózásunkkor, nem sokkal az akkorra már járhatóvá vált, 
ominózus lejtő előtt találkoztunk a kis piros Matizzal – szemmel láthatóan semmi 
baja sem volt –, és a sofőrbácsi jókedvűen integetett nekünk a volán mögül.

És mit tanultam én ebből a sztánai kirándulásból? Nos, azt, hogy hiába 
vagyunk itthon Erdélyben, hiába vagyunk otthon egy városban, faluban – néha 
előfordul, hogy hazafelé tartva nehezen találjuk az utat. De ha ismerjük azt a 
vidéket, ahol élnünk adatott, akkor minden bennünket fog segíteni abban, hogy 
hazaérjünk.


