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A kortárs erdélyi magyar 
irodalom egyik legnagyobb 
alakja távozott az élők sorából: 
Szőcs Géza Kossuth- és József 
Attila-díjas író, költő, újság-
író, korábbi kultúráért felelős 
államtitkár koronavírus-fertő-
zésben hunyt el csütörtökön 
Budapesten.

 » BEDE LAURA

K özéleti személyiségek, pálya-
társai, tisztelői búcsúznak a 
csütörtökön elhunyt Szőcs 

Géza Kossuth- és József Attila-dí-
jas író, költő, újságírótól, korábbi 
kultúráért felelős államtitkártól. 
„Minden élet kő egy épületben. 
Minden élet hang egy tenger által 
mormolt dalban, sorsokból szőtt 
óriási szőnyeg, Isten-szőtte óriási 
dallam” – idézte Facebook-oldalán 
Szőcs Géza Millenniumi óda című 
versét Orbán Viktor miniszterelnök, 
hozzátéve: „Isten Veled, Géza!”. A 
miniszterelnök a Kossuth Rádióban 
adott péntek reggeli interjújában el-
mondta: a koronavírus „a kormányt 
sem kíméli”, a járvány következté-
ben halt meg a főtanácsadójaként 
dolgozó Szőcs Géza is. A Minisz-
terelnöki Sajtóiroda pénteken kö-
zölte, hogy az életének 68. évében  
Budapesten elhunyt Szőcs Gézát a 
Miniszterelnökség saját halottjának 
tekinti.

Óriási veszteség az erdélyi ma-
gyarság és a teljes magyar nemzet 
számára Szőcs Géza költő, újságíró 
és politikus halála – nyilatkozta 
pénteken Tőkés László, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) el-
nöke az MTI-nek. Elmondta, Szőcs 
Géza a magyarság egyik legnagyobb 
formátumú költője, az autonómia-
politika oszlopos tagja volt. Kifej-
tette: kortársak voltak a szó szoros 
értelemben, egyben kolozsváriak, 
ez a körülmény szorosan összekap-
csolta őket, életük sok tekintetben 
összefonódott. Fájdalmas, hogy 
kidőlt az erdélyi harcosok sorából 

BÚCSÚZNAK A MAGYARSÁG EGYIK LEGNAGYOBB FORMÁTUMÚ KÖLTŐJÉTŐL, AZ AUTONÓMIAPOLITIKA OSZLOPOS TAGJÁTÓL

Az egész nemzetnek veszteség Szőcs Géza halála

 » „Óriási 
szellem volt, és 
remek poéta. 
Mindig azt hit-
tem, hogy a ha-
lála is olyan lesz, 
mint az élete: 
nélkülöz minden 
hétköznapisá-
got, emelkedett 
lesz, különcökre 
jellemző. Méltat-
lanul elbánt vele 
ez az aljas vírus” 
– írta L. Simon 
László, Szőcs 
Géza utóda a kul-
turális államtit-
kári poszton.

Szőcs Géza, akinek távozása óriási 
veszteség az erdélyi magyarság és az 
egész nemzet számára. Varga Mihály 
pénzügyminiszter Facebook-oldalán 
búcsúzott a költőtől. „Néhány éve 
közösen ünnepelhettünk a felújított 
Klebelsberg-kastély avatásakor. Nyu-
godj békében, Géza, emléked legyen 
áldott!” – írta.

Az ugyancsak erdélyi származású 
Demeter Szilárd költő, író az általa 
vezetett budapesti Petőfi  Irodalmi 
Múzeum (PIM) Facebook-oldalán 
emlékezett Szőcs Gézára. A posztban 
felidézte a Babits Mihály tervezett 
emlékmúzeumába szánt hagyaték 
sorsát, amely Budapest 1945-ös ost-
roma során megsemmisült, csupán 
egy sérült írógép maradt belőle. „Hát 
ez most a szimbólumértékű tárgyam, 
összegörbült billentyűkarokkal nem 
lehet verset írni. De lehetett, a versek 
túlélték az eszközt, leváltak a halott 
szerzőről is, ez az egyetlen triviális 
tapasztalati bölcsesség, ami erőt ad. 
Háború nincs, pszichózis van, küz-
dünk egy láthatatlanságig parányi 
vírus ellen. Naponta igazolja vissza, 
hogy az ember anyag. De több ennél, 
többek vagyunk, ez a dolgunk, meg-
mutatni a többletet” – fogalmazott a 
PIM főigazgatója. Demeter Szilárd be-

jelentette: kezdeményezi, hogy Szőcs 
Gézát rendkívüli eljárásban válasszák 
meg a Digitális Irodalmi Akadémia 
(DIA) posztumusz tagjává.

L. Simon László költő, író, fi deszes 
országgyűlési képviselő, a kulturális 
államtitkári poszton Szőcs Géza utó-
da a Facebook-oldalán búcsúzott. „25 
éve ismertük egymást. Az első kolozs-
vári könyvbemutatóm együtt volt az 
övével” – emlékezett. Mint kifejtette: 
„Óriási szellem volt, és remek poé-
ta. Mindig azt hittem, hogy a halála 
is olyan lesz, mint az élete: nélkülöz 
minden hétköznapiságot, emelkedett 
lesz, különcökre jellemző. Méltatla-
nul elbánt vele ez az aljas vírus, amit 
eddig semmibe néztem, de most arcul 
csapott engem is, gyógyíthatatlan se-
bet ejtve. Isten veled, Géza!” – írta L. 
Simon László.

Karácsony Gergely, Budapest főpol-
gármestere szintén Facebook-oldalán 
búcsúzott a koronavírusban elhunyt 
költőtől: „Különös ember, hatalmas 
költő volt Szőcs Géza. A kortárs er-
délyi magyar irodalom egyik leg-
nagyobb alakjától kell fájó búcsút 
vennünk. Nyugodjon békében!” – fo-
galmazott a főpolgármester, aki Szőcs 
Géza Szíved megnyugszik majd című 
versét idézte posztjában.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ) országos bizottsá-
gának tagja, az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) ügyvezető elnöke az 
MTI-nek elmondta, Szőcs Géza „ha-
talmas személyisége” volt az erdélyi 
magyar kultúrának és a közéletnek, 
akivel az 1990-es években találkoz-
tak, amikor a költő politikai szerepet 
vállalt. Felidézte, hogy ellentmon-
dásos volt Erdélyben a fogadtatása, 
amikor visszatért az emigrációból, 
de a Magyar Ifj úsági Szervezetek Szö-
vetsége (MISZSZ) és a Reform Tömö-
rülés végig kiállt mellette, sajnálták, 
amikor többet nem vállalt politikai 
szerepet. „Megtisztelő volt vele együtt 
gondolkodni a politikáról” – mondta 
Toró. Hozzátette, hatalmas veszteség 
az ő halála, sok terv maradt befeje-
zetlenül, egyike a legnagyobbaknak 
hagyott itt minket, de megmarad az 
életműve és a példája.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
egy közösségi oldalon tett bejegyzés-
ben emlékeztetett arra, hogy Szőcs 
Géza 1990. december 1-jén felszólalt a 
Gyulafehérváron szervezett ünnepsé-
gen, ahol Erdély és a Román Királyság 
egyesülésének évfordulóját ünnepel-
ték. Akkor Szőcs Géza beszédét megle-
hetősen ellenségesen fogadta a román 
hallgatóság. Kelemen Hunor szerint 
ennek ellenére Szőcs Géza felszólalt 
ezen a román nemzeti ünnepen, mert 
„hitt abban, hogy talán egy olyan idő-
szak következik, amikor a sérelmeket 
magunk mögött tudhatjuk, románok 
és magyarok pedig egyenértékű fe-
lekként építenek egy szabadabb, de-
mokratikus világot”. Kelemen Hunor 
emlékeztetett, hogy Szőcs Géza költő 
volt, a legjobbak közül való. „Úgy élt 
és úgy alkotott, hogy mindenhol mély 
nyomot hagyott maga mögött. Felis-
merhető, éles rajzú nyomokat” – írta 
az RMDSZ elnöke.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) elnöke azt írta közösségi 
oldalán, hogy Szőcs Géza akkor lett 
a nemzedéke bálványa, példaképe, 
amikor üldözte a hírhedt kommu-
nista titkosszolgálat, a Szekuritáté, 
amikor megkínozták hűséges kiállá-
sáért. „Szőcs Géza akkor volt előfutá-
ra az autonómiatörekvésnek, amikor 
a Ceaușescu-diktatúrával is szembe 
kellett fordulni. Az egész székelység 
vesztesége Szőcs Géza halála” – zárta 
gondolatát az SZNT elnöke.

Szőcs Géza 1953. augusztus 21-én 
született Marosvásárhelyen. Kultú-
ráért felelős államtitkárként dolgo-
zott 2010 júniusától 2012 júniusáig a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumban, 
2014 óta miniszterelnöki megbízott 
(főtanácsadó) volt kulturális kérdé-
sekben. Szőcs Gézát 2013-ban Babér-
koszorú díjjal tüntették ki. 2015-ben 
Kossuth-díjat kapott az egyetemes 
magyar irodalmat erdélyi gyökerei-
ből táplálkozó, egyedi stílusú művé-
szetével gazdagító költői-írói alkotó-
munkája elismeréseként. 2020-ban 
a gróf Széchenyi Család Alapítvány 
a magyar dráma napja alkalmából a 
Széchenyi-örökség Okmánya elisme-
résben részesítette.

Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas író, költő
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 » KRÓNIKA

A koronavírus-járványra tekintet-
tel a nagyközönség számára on-

line közvetítéssel adta át szombaton 
az erdélyi Oscarnak is nevezett, a 
közművelődés különböző területein 
kiemelkedő tevékenységet folytató 
szakemberek kitüntetésére szolgáló 
díjakat az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület (EMKE). Az el-
ismeréseket a Kolozsvár-Alsóvárosi 
Református Egyházkerület templo-
mában (Kétágú templom) nyújtot-
ták át szűk körben. Ugyanakkor az 
EMKE 2020-ban ünnepli fennállá-
sának 135. évfordulóját, valamint 
emlékezik arra, hogy a főtitkári, il-
letve ügyvezető elnöki, majd rövid 
ideig elnöki tisztjét betöltő Sándor 
József 75. éve hunyt el. E két jelentős 

évforduló tiszteletére emléktáblát 
avattak a hétvégén az 1906 és 1945 
között az EMKE irodájának is helyet 
adó reformátusok sarokházának 
nevezett épület kapualjában (Ma-
gyar / 21. Dec. 1989 utca 37. szám). 
A járványügyi helyzet miatt 2020-as 
tisztújító közgyűlését elektronikus 
szavazás útján tartotta meg az egye-
sület. A közgyűlés az alábbi elnök-
séget választotta meg a következő 
négy évre: Széman Péter – elnök; 
Muzsnay Árpád – főtanácsos; Áb-
rám Zoltán – alelnök, Közép-Erdély; 
Fekete Réka – alelnök, Bánság; 
Fleisz János – alelnök, Partium; 
Serfőző Levente – alelnök, Dél-Er-
dély; Balázs Bécsi Attila – elnökségi 
tag; Ferencz Angéla – elnökségi tag; 
Imreh István – elnökségi tag; Tóth 
Guttman Emese – elnökségi tag.

Emléktáblát avatott és díjátadót tartott a hétvégén Kolozsváron az EMKE

 » A járványügyi 
helyzet miatt 
2020-as tisztújító 
közgyűlését elekt-
ronikus szavazás 
útján tartotta meg 
az egyesület. 

Évfordulós tisztelgés. Ábrám Zoltán és Széman Péter leleplezi az emléktáblát




