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Végrendelet-kommentár
– Szőcs Géza emlékére

„Olyan furcsa korban kellett élnem, mikor igen könnyen 
rajta ragadt az emberen mindenféle címke; például nem 
az számított »nacionalistának«, aki – mondjuk – bezárt 
egy másik nyelvű iskolát, hanem azt volt szokás reakciós, 
soviniszta, idegen pénzen bérelt kútmérgezőnek nevezni, 
aki ezeket a dolgokat (többnyire bátortalanul és tökélet-
lenül, de) megpróbálta szóvá tenni” – Szőcs Géza, Vég-
rendelet-kommentár, 1984. május 10-én. A romániai dik-
tatúra javában tombolt, amikor 1980-ban Bécsből az ott 
Herder-ösztöndíjas fi atalember, szokása szerint nem kis 
megrökönyödést okozva, szembefordult a mainstream-
mel, és nem nyugat felé, hanem Transzszilvánia felé, a 
szülőföld felé indult. 1981-től az Ellenpontok című románi-
ai „földalatti kiadvány” egyik szerkesztője volt. 1982-ben 
Tóth Károly és Tóth Ilona, Ara Kovács Attila, Szőcs Géza 
aláírásával robbant a Memorandum és Programjavaslat a 
helsinki értekezlet megállapodásainak betartását ellenőr-
ző madridi konferencia résztvevőihez. 1982 novemberé-
nek elején Szőcs Gézát a román hatóságok fényes nappal 
tartóztatták le Kolozsváron, a Farkas utcában. Rövidesen 
71 magyarországi, majd 58 nyugaton élő magyar értelmi-
ségi tiltakozó nyilatkozata hívta fel a nemzetközi közvéle-

mény fi gyelmét a történtekre. Ugyanabban az évben Don 
Ritter az Egyesült Államok Kongresszusa képviselőinek 
nevében fordult a román diktátorhoz Szőcs Géza érde-
kében. A Programjavaslat valójában egy teljes politikai 
program volt, melynek legtöbb célkitűzése ma is időszerű. 
Mindmáig tisztázatlan, milyen úton-módon, de kétszer is 
sikerült megszöknie a politikai rendőrség őrizetéből. A 
nyomozó hatóságok elől bujkálva híreket juttatott ki kül-
földre, míg ismét le nem tartóztatták. Miközben a politi-
kai rendőrség rá vadászott, ő a mozgó vonatból kiugorva 
kifi camította a bokáját. Kifi camított bokával, sántikálva, 
éjszaka kereste fel Borbély Ernő szüleit, annak letartózta-
tását követő napon – fényképet kért Borbélyról, kĳ uttat-
ta Nyugatra. Valószínű, hogy Borbély Ernő, Búzás László 
és Bíró Katalin bár súlyos börtönbüntetésre ítélve, Szőcs 
Géza lélekjelenlétének köszönhetően maradtak életben. 
Szőcs Gézát 1982 utolsó napjaiban a nemzetközi tiltako-
zás hatására a román hatóságok szabadon bocsátották. 
Azonnal kórházba kellett szállítani, ahol egy hónapig 
feküdt életveszélyes állapotban. 1984-ben és 1985-ben 
(miközben a romániai magyar politikai elit és a romániai 
magyar értelmiség elsöprő többsége lapult) Szőcs Géza 
a romániai kisebbségellenes állami politika korrekcióját 
követelő nyilvános beadványt intézett a Román Kommu-
nista Párt Központi Bizottságához. Tudatos, következetes 
transzszilván gondolkodása és tettei révén Szőcs Géza 
jelentős román értelmiségiek nyilvános támogatását él-
vezte, mint Marius Tabacu, Mircea Dinescu vagy Dorin 

Tudoran. Utóbbi Király Károllyal együtt aláírta Szőcs Géza 
1985-ben fogalmazott Javaslat – egy kisebbségi világszer-
vezet létrehozására című kiáltványát. 1986–ban a román 
hatóságok, mivel meggyilkolni nem merték, hát kitolon-
colták Romániából.
„Állampolgársága:
 Az volt hazám, ahogy éltem –
 Haza a magasban
 s a mélyben.” (Születésnapomra című verse)

Értelemszerűen adódott, hogy a Magyar Ifjúsági Szer-
vezetek Szövetsége (MISZSZ) 1990 első napjaiban az 
akkor a Szabad Európa Rádió budapesti irodáját vezető 
Szőcs Gézát, valamint a szintén magyarországi száműze-
tésben élő Borbély Ernőt, Búzás Lászlót és Bíró Katalint 
hazahívta, hogy a MISZSZ képviseletében lépjenek be a 
romániai politikai életbe. Néhány év múlva Szőcs Géza a 
MISZSZ kemény magjából alakult Reform Tömörülés (RT) 
tiszteletbeli elnökségét is vállalta. Mentora és példaké-
pe volt az 1990-es évek elején közélet felé tájékozódó 
transzszilván magyar fi atalok zömének. Vannak olyan 
veszteségek, melyek megfogalmazására suta a szó, béna 
a gondolat. Szőcs Géza elment. Már életében a romániai 
magyar közösség, de Románia teljes szellemi-politikai 
életének is meghatározó, transzszilván jelensége volt. 
„Szeretném, ha azt is tudnád: nem voltam szűkagyúan 
elfogult ennek a nemzetnek (és semelyiknek) a javára. 
Olyan furcsa korban kellett élnem...” (Szőcs Géza, Vég-
rendelet-kommentár, 1984) május 10-én).

A MISZSZ és az
RT mindenkori
tagjai nevében 
CSUTAK ISTVÁN

IN MEMORIAM

Jól sikerült az idei, a 26. Maros-
vásárhelyi Nemzetközi Könyv-
vásár keretében megszervezett 
Olvasd el, és játssz velünk! iro-
dalmi vetélkedő, amelybe több 
mint 600 gyerek kapcsolódott 
be. A legtöbben Maros megyé-
ből jelentkeztek, de Hargita 
és Kovászna megyéből is sok 
gyerek vett részt a játékon.

 »  ANTAL ERIKA

S ikeresnek bizonyult a diákok 
számára meghirdetett olva-
sójáték, amelyet a 26. Maros-

vásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 
keretében tartottak. Kihirdették az 
irodalmi vetélkedő nyerteseit, a vá-
sárt november 12. és 15. közt tartják 
online térben. Makkai Kinga, az 
olvasójáték főszervezője érdeklő-
désünkre elmondta, a négy kate-
góriában meghirdetett versenyre 
több mint hatszázan neveztek be, 
a gyerekek szívesen olvasták a ki-
jelölt műveket, jó kedvvel oldották 
a feladatokat, élményt jelentett 
számukra az olvasmányfeldolgozó 
módszerrel való megismerkedés. „Hi-
hetetlenül sok színvonalas, értékes 
munka született, amelyek a gyerekek 
tehetségéről, kreativitásáról, elkö-
teleződéséről, ötletgazdagságáról 
és nem utolsósorban kitartásáról 
árulkodtak, hiszen a járvány nagy-
mértékben ellehetetlenítette, hogy 
a csapattagok közösen dolgozza-
nak” – fogalmazott a szervező. Az 
olvasóverseny mára mozgalommá 
nőtte ki magát, a diákok minden 
évben izgatottan várják, hogy mi-
lyen könyveket hirdetnek meg, 
hogy jelentkezhessenek – ecsetelte 
Makkai Kinga, aki azt is elmondta, 
hogy minden évben azt a visszajel-
zést kapja, hogy nagyon megérte 

EREDMÉNYT HIRDETTEK A MAROSVÁSÁRHELYI KÖNYVVÁSÁR OLVASÓJÁTÉKÁNAK SZERVEZŐI

Sikeres irodalmi vetélkedő

Alkalom az olvasásra. Járvány idején is gyümölcsöző lehet a gyermek és a könyv viszonya

 » Hihetetlenül 
sok színvonalas, 
értékes munka 
született, ame-
lyek a gyerekek 
tehetségéről, 
kreativitásáról, 
elköteleződésé-
ről, ötletgazdag-
ságáról és nem 
utolsósorban 
kitartásáról árul-
kodtak.

elolvasni a könyvet, és nagyon jó 
volt csapatban dolgozni, megbe-
szélni az olvasottakat, közösen ké-
szíteni a projektet. Bár a járványügyi 
szigorítások miatt elmaradnak a 
személyes író-olvasó találkozók, a 
szerzőkkel való beszélgetéseket on-
line térben mégis megszervezik, és 
azokat a könyvvásár Facebook-olda-
lán közvetítik – hívta fel a fi gyelmet 
Makkai Kinga. Az írókkal tartandó 
beszélgetések programja: novem-
ber 12-én 13 órától Berg Judittal, 
november 13-án 13 órától Maksai 
Kingával, november 14-én 12 órától 
Wéber Anikóval, november 15-én 12 
órától Kertész Erzsivel beszélget a 
gyermekprogramok szervezője. Az 
olvasóvetélkedő győztesei közt van-
nak marosvásárhelyi, Maros megyei 
kisebb településekről benevezett 
csapatok, de Hargita megyei gyere-
kek is. A jelentkezőknek az olvasás-

népszerűsítő játék szervezői által 
kijelölt műveket kellett elolvasniuk, 
majd olyan játékos feladatokat kell 
megoldaniuk, amelyek lehetőséget 
biztosítanak az olvasói élmények 
megosztására a 4. osztályos, az 5–6. 
osztályos, a 7–8 osztályos, illetve 
9–12. osztályos korosztályból. Az 
elemistáknak Kertész Erzsi Görön-
gyös úti iskola – Gáz van (Cerkabel-
la Könyvkiadó, 2020) című könyvét 
kell elolvasniuk, illetve bebizonyí-
taniuk, hogy értő olvasók. Az 5–6. 
osztály számára kijelölt olvasmány 
Wéber Anikó Cseresznyeliget titka 
(Pozsonyi Pagony, 2019) című műve 
volt, a 7–8. osztályosok Maksai Kin-
ga Erik és a legfelső utáni emelet 
(Cerkabella Könyvkiadó, 2019) című 
könyvét kellett elolvasniuk. A kö-
zépiskolások számára a szervezők 
Berg Judit Az őrzők (Ecovit Kiadó, 
2019) című könyvét jelölték ki.
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Történészek online 
konferenciája

A virtuális térbe költözik idén az a 
történelmi témájú konferencia, 

amelyet korábban Garda Dezső tör-
ténész szervezett meg Gyergyószent-
miklóson. Garda az 1970-es években 
indította útjára a gyergyószentmiklósi 
szakmai eseményt. A folytatásra az 
1980-as években nem volt lehetőség, 
de 1990-től már évente sor került az 
erdélyi és magyarországi történész 
szakma egyik fontos találkozására. Ez 
idén is megtörténik, igaz, a vírushely-
zet miatt más formában, mint eddig. 
Az előadások nem közönség előtt 
zajlanak, hanem a Gyergyó TV-n és 
ennek Facebook-oldalán követhetők 
az esti híradó után. Tegnap tartották a 
megnyitót, megemlékeztek a magyar 
tudomány napjáról. A házigazda, 
szervező Garda Dezső nyugalmazott 
egyetemi előadótanár a tervek szerint 
beszélt a Gyergyói Népfőiskolai 
Társaság 1990 novemberében történt 
megalakulásáról. Ma Ábrám Zoltán A 
marosvásárhelyi orvosi egyetem múltja 
és jelene címmel értekezik, majd Gagyi 
József, a Sapientia egyetem oktatója A 
Magyar Autonóm Tartomány: különál-
lás és integráció címmel tart előadást. 
Holnap Cseke Péter, a Babeș–Bo-
lyai-egyetem oktatója Irodalmi érték-
képződés a Trianon utáni Erdélyben 
címmel, csütörtökön Tóth Szilárd, 
a Babeș–Bolyai-egyetem oktatója A 
trianoni szerződés ratifi kálása körüli 
viták a román parlamentben (1920. 
augusztus 17–26.) címmel értekezik. A 
zárónapon, pénteken két előadásra is 
sor kerül. Előbb Raff ay Ernő magyaror-
szági történész mutatja be a Szabadkő-
művesség és Trianon témában végzett 
kutatásainak eredményeit, végül pedig 
Garda Dezső tart előadást Székelyföld 
autonómiájának kérdésköre a 14. 
századtól a 21. század elejéig címmel. 
Garda Dezső számos tudományos 
szociográfi ai és történelmi dolgozat 
szerzője, publikált többek közt szak-
munkákat Csík és Gyergyó gazda-
sági fejlődéséről és népességének 
alakulásáról, a gyergyói örményekről, 
Gyergyószentmiklós gazdasági-tár-
sadalmi életéről, a munkarendről és 
hagyományőrzésről a székely falukö-
zösségben. (Gergely Imre)




