
Szőcs Géza, a rendszerváltás 
utáni erdélyi magyar politika-
történet egyik meghatározó 
alakja, 2020. november 5-én 
távozott az élők sorából. 
Minden tekintetben gazdag 
életművet hagyott maga után.

→ BORBÉLY ZSOLT ATTILA

S zőcs Géza az 1990-es évek 
elején Erdélyben három 
esztendő alatt megmutat-

ta, hogy van más út is, mint a 
román hatalom engedménymor-
zsáiért való kuncsorgás, hogy 
lehet európai szinten és európai 
színvonalon politizálni. Szellemi 
műhelyeket teremtett – éveken át 
működtette az erdélyi kulturális 
nagykövetség szerepét betöltő 
Erdélyi Híradót –, könyveket, la-
pokat, folyóiratokat adott ki. Írt 
verset, drámát, meghatározha-
tatlan műfajú sziporkázó prózai 
műveket, politikai publicisztikát 
és tanulmányt. Politikusként és 
politikai gondolkodóként holisz-
tikus szemléletmód jellemezte, a 
széles összefüggéseket kereste és 
nem ragadt meg a részletekben. 
Az a típusú ember volt, aki na-
gyon is látta a fától az erdőt. 

A fennálló helyzetbe való 
szolgai belenyugvás helyett már 
a kommunista rendszerben is 
igyekezett a mozgásteret tágíta-
ni, és kevesen múlt, hogy ez az 
életébe kerüljön. Az Ellenpontok 
nevű szamizdat folyóirat Ara-Ko-
vács Attilával, Tóth Ilonával és 
Tóth Károly Antallal történő kö-
zös szerkesztése nem volt élet-
biztosítás: tudni lehetett, hogy 
a román titkosszolgálat előbb-
utóbb felgöngyölíti a szálakat. 
Kevesebbért is vertek agyon 
embereket abban az időben. A 
megtorlást, az üldöztetést, a ki-
hallgatások sorozatának fi zikai 
és lelki terrorját mindannyian 
túlélték, és mindannyiukat kül-
földre kényszerítette a román 
kommunista hatalom. Szőcs 
Géza előbb Svájcban, majd Bu-
dapesten telepedett le, mielőtt 
1990 áprilisában hazatért volna 
Erdélybe a Magyar Ifj úsági Szer-
vezetek Szövetségének hívására 
Addig ugyanis a Szabad Európa 
Rádió budapesti kirendeltségét 
vezette.

Írásomban Szőcs Géza for-
mális politikai pályafutásának 
első három évével foglalkozom. 
Elsősorban azokkal az évekkel, 
amikor kulcsfontosságú lett vol-
na, hogy az első számú vezető 
ne a bukaresti szocializációjú, 
minden lépését a román hatalom 
vélt tűrőképességéhez igazító 
Domokos Géza legyen, hanem 
olyan személyiség, aki alkalmas 
arra, hogy vezetésével az RMDSZ 
kitöltse az 1990-ben megnyílt po-
litikai mozgásteret. Szőcs Géza 
kiterjedt nyugati kapcsolatrend-
szerrel, széleskörű műveltséggel 
s nem utolsósorban nagy bátor-
sággal bírt, ami az erdélyi magyar 
politikai érdekképviselet vezeté-
sére predesztinálta volna. És nem 
hiányzott sok ahhoz, hogy elnök 
legyen. 

Ha Szőcs Géza elnökké vá-
lasztását kőkemény érvekkel 
felvezető Cs. Gyimesi Éva nem 
omlik össze lelkileg az első 
RMDSZ-kongresszuson, és nem 
csókolja homlokon a visszalépni 
készülő Domokos Gézát, akkor 
bizony másként is történhetett 
volna. Szőcs Géza főtitkár lett, 
Domokos Géza viszont elnök és a 
szövetségi politika fő irányítója, 

aki éveken át még azt is gátolta, 
hogy belső körben egyáltalán 
megtárgyalják az autonómia elvi 
kérdéseit. De még így is az ő ne-
véhez fűződik az első kisebbségi 
törvénytervezet, amit Domoko-
sék szakmainak álcázott érvekkel 
ellehetetlenítettek. És ő segítette 
elő az RMDSZ felvételét az Euró-
pai Néppárt elődjébe, az EDU-ba.

Egy évvel később, 1991-ben 
ismét hajszálon múlt, hogy Szőcs 
Géza legyen a szervezet elnöke. 
Pontosabban ő volt az RMDSZ el-
nöke a szavazás megismétléséig. 
A második szavazáskor hasonló-
an szűk többséggel, de Domokos 
Géza lett az elnök. Pürroszi győze-
lem volt, mert az elnök mellé egy 
autonomista többségű elnökséget 
választott a kongresszus, amely-
nek működéséhez olyan bátor 
gesztusok köthetők, mint Horvát-
ország és Szlovénia függetlensé-
gének elsők közötti elismerése. 
E testületben – amelynek Szőcs 
Géza politikai alelnöke volt – 
gyöngyöződött ki az 1992. október 
24–25-én megtárgyalt és ellensza-
vazat nélkül elfogadott Kolozsvári 
Nyilatkozat gondolatisága, a bel-
ső önrendelkezés mentén kivívás-
ra váró háromszintű autonómia. 

Nem véletlen, hogy 1992. ok-
tóber 25. után Szőcs Géza is a 
kozmopolita balliberálisok cél-
keresztjébe került, midőn meg-
indították sajtóoff enzívájukat a 

nemzeti politizálás ellen. Részben 
korábbi barátai és szövetségesei – 
Cs. Gyimesi Éva, Magyari Nándor, 
Fey László, Bányai Péter, hogy a 
legaktívabbakat említsem – döf-
ték belé jó mélyen pennájukat. 
Hogy milyen demagógiával, rágal-
makkal és minősítésekkel, annak 
részletes érzékeltetésére szűk len-
ne e kis írás.

Szőcs Géza 1993-ban Domokos 
Gézával együtt visszavonult, nem 
sokat foglalkozott az RMDSZ-szel 
az 1999-es kilépéséig. De min-
denképp szót kell ejtenünk arról 

a tanulmányról, amit a Magyar 
kisebbség 1998/2-es számába az 
RMDSZ-kormányzás dilemmái-
ról írt. Minden sora aranyat ér az 
RMDSZ domesztikáltságának be-
mutatásától az átvilágíthatatlan-
ság részletes igazolásáig. Ezúttal 
hadd idézzük azt, ami a totalita-
rizmusról szól. „Megdöbbentő az 
a kendőzetlenség és brutalitás, 
amellyel a(z RMDSZ) kamarilla 
elfojtani és megbüntetni törek-
szik bármely ellenvéleményt, sőt 
bármely olyan véleményt, amely 
különbözik az övétől. Felkavaró 
a bolsevik mentalitás eluralko-
dása azon az RMDSZ-en belül, 
amely a pluralizmus, a kisebbsé-
gek iránti tisztelet és a tolerancia 
zászlóvivőjeként jött létre. Ha a 
kamarillának úgy tetszett, neki-
esett szétverni az egyik legfonto-
sabb erdélyi magyar lapot. Ha úri 
kedve úgy tartotta, rövid úton le-
váltotta egy színház igazgatóját, 
amiért a kamarillának nem tetsző 
darabot tűzött műsorára. (…)

Az RMDSZ-t irányító kamarilla 
– különösen amióta »kormányon 
vagyunk« – olyan totális hatalmat 
mondhat magáénak, amilyenre a 
mai Európában legfentebb eldu-
gott balkáni törzseknél akadhat 
példa. Ám míg egy albán klán 
esetében legfentebb néhány száz 
alattvaló kénytelen eltűrni törzs-
főnökei pöff eszkedését, addig 
az RMDSZ vezetői egy kétmilliós 
közösség fölött szeretnék megsze-
rezni a totális kontrollt. Természe-
tesen úgy, hogy őket ne ellenőriz-
hesse senki. Mit jelent a totális 
kontroll? Politikai kontrollt. Gaz-
dasági kontrollt. Intézményi kont-
rollt. A sajtó kontrollját.“

Szőcs Géza sok tekintetben 
lényeglátó ember volt. E lényeg-
látás is segíthette abban, hogy 
kormányfő-tanácsadóként elfo-
gadja a Fidesz és az RMDSZ kö-
zeledését, amelynek reálpoliti-
kai mögöttesei voltak, részben 
Kárpát-medencei szintűek (minél 
kevesebb belső front), részben 
megapolitikaiak (Orbán Viktor 
hosszú távon nyilván számol az-
zal, hogy Románia fehér keresz-
tény ország, ezért szerencsés len-
ne azt bevonni a V4-ek szövetségi 
rendszerébe Nyugat-Európa ro-
hamos iszlamizációjának idején.)

Szőcs Gézát a halál szellemi 
és alkotóerejének teljében ragad-
ta el. Hiánya pótolhatatlan.

→ Szőcs Géza kiterjedt 
nyugati kapcsolatrend-
szerrel, széleskörű 
műveltséggel s nem utol-
sósorban nagy bátorság-
gal bírt, ami az erdélyi 
magyar politikai érdek-
képviselet vezetésére 
predesztinálta volna.
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