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Hogy történhetett ez meg, Godzsa Zoli barátom? 
A közelmúltban még te hívtál, és az ismert, ked-
ves mosolygós hangoddal kívántál mielőbbi 
gyógyulást, hozzátéve, hogy nem feladni, mert 
lenne még mit megbeszélnünk.

És erre most te hagysz itt ben-
nünket? Lesújtva mindenkit, aki 
nagyon szeretett, mert mindig 
közvetlen, segítőkész voltál az em-
berekhez.

Negyvenöt éve ismertük meg 
egymást a rogyadozó, régi belvá-
rosi nyomdában, aztán mentünk 
át az Őrház utcaiba, ahol most la-
kások állnak. Tudod, már semmi 
sem a régi. Csak a nyomdafesték 
savanykás illata. 

A nyomdagépek zajában, tak-
nyos, tudatlan zöldfülűnek ma-
gyaráztad, mutattad, hogy készül 
a megyei napilap. A szakmád professzora vol-
tál! Az ólom- és betűszedés – képen – rejtelmei-
től kezdve, a montirung, a filmkészítést követő 
nyomólemez előállításáig igyekeztél mindent 
megtanítani a samesznek. Jó tanár voltál, önzet-

Búcsú Godzsa Zoltántól

lenül kitűnő alapokat adva a nyomdai újságké-
szítő munkáról rettenetesen keveset tudó kezdő 
és haladó újságíróknak. Amit én elsajátítottam 
erről, azt főleg tőled tanultam. Köszönet érte. 

A Godzsazolit mindenki ismerte, 
mert márkás név volt nyomdász-
berkekben. 

A munkán kívül összekötött 
bennünket a Fradi és a futball sze-
retete, hiszen te játékvezetőként, 
partjelzőként is közreműködtél. 
A Godzsa, Hamar, Kadlicskó trió 
barátsága legendás volt!

Majd saját nyomdát is alapítot-
tál. Később mindent összegyűjtöt-
tél, mint egy múzeumban, hogy 
egyszer megmutathasd az érdek-
lődőknek, hogyan készült régen 
az újság, a könyv, a naptár és az 
egyéb nyomtatványok.

Drága Zolikám! Már megint az áldott jó szíved...
Megkönnyeztelek, amikor egy kollégám el-

mondta, hogy itt hagytál minket. Fájó szívvel 
búcsúzom tőled! Isten veled... 

Donát Tamás

Godzsa Zoltán a veszprémi 
nyomdászat ismert képviselő-
jeként sok erőfeszítést tett a ha-
gyományos nyomdászat emlé-
keit őrző gépek, berendezések 
és betűk megőrzéséért. A betű-
fémből öntött nagy nyomdász-
alakokat ábrázoló szobrokhoz 
biztosított alapanyagot, hogy a 
betűk méltó formában végez-
zék be pályafutásukat, s művé-
szi alkotásként keljenek életre 
újból. Minden szobor egy kicsit 
Godzsa Zoli emlékét is őrzi. 


