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Aki ízig-vérig magyar volt
Végső búcsút vettek az életének 67. évében elhunyt Szőcs Géza költőtől
• „Szőcs Géza megta-
nította, a hatalmat arra 
kell használni, hogy a 
legnagyobb dolgokat 
vigyék vele véghez” – 
mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök az életé-
nek 67. évében elhunyt 
Szőcs Géza Kossuth-dí-
jas erdélyi költő pilis-
csabai búcsúztatásán 
szombaton.

K I S S  J U D I T

C saládja, pályatársai, tisztelői 
vettek végső búcsút az életé-
nek 67. évében elhunyt Szőcs 

Géza Kossuth-díjas erdélyi költőtől, 
korábbi kulturális államtitkártól, 
Orbán Viktor kormányfő kulturális 
főtanácsadójától szombaton a pi-
liscsabai temetőben. „Szőcs Géza 
megtanította, a hatalmat arra kell 
használni, hogy a legnagyobb dol-

gokat vigyék vele véghez” – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök. Búcsú-
beszédében úgy fogalmazott, Szőcs 
Géza több volt, mint barát, kortárs 
költő, politikus, tanácsadó, ő mentor, 
„stratégosz”, lelki támasz volt – írta 
az MTI. „Nem csupán a múltunk kö-
zös, de a jövőt is együtt terveztük, 
minden megbeszélésre zsáknyi ötlet-
tel érkezett” – mondta Orbán Viktor, 

úgy fogalmazva: nem engedett sem a 
’48-ból, sem az ’56-ból, sem a ’89-ből, 
de „nem engedett 2148-ból, 2256-ból 
és 2389-ből sem”, bármiben lefogad-
ta volna ugyanis, hogy Magyaror-
szág és a magyar nemzet nemcsak 
volt, hanem lesz is. „Ami nekünk ka-
landornak vagy fantasztának tűnt, 
az ő fejében és szívében maga volt a 
nemzet jövője. Robusztus alkata elle-

nére inkább könnyednek tűnt, a föld 
és a gravitáció nem húzta le, nem 
járt, szinte lebegett” – tette hozzá.

Ha igaz az, hogy a magyarok több 
történelmet csinálnak, mint amennyit 
el tudnak fogyasztani, akkor Szőcs 
Géza ízig-vérig magyar volt, több ötle-
te volt ugyanis, mint ahányat elbírt a 
politika, több szava, mint amennyi a 
költészetéhez kellett, és több története, 

mint amennyi a tankönyvekben elfér” 
– fogalmazott Orbán Viktor. Megje-
gyezte, Szőcs Géza szembeszállt a ro-
mán és magyar kommunistákkal, a za-
varos, átmeneti időkben pedig halk, de 
súlyos szavú költőként próbált irányt 
adni. A kormányfő idézte kulturális 
főtanácsadója politikai krédóját is, 
miszerint a magyar nemzet történelmi 
küldetést teljesít, amely mélyen össze-
függ a kultúrával. „Azt szerette 
volna, hogy tudásközpont 
épüljön fel e keresztúthazá-
ban”, Kelet és Nyugat, Dél és 
Észak e sokat látott találkozási 
pontján. Hitt abban, hogy a 
magyar a legműveltebb nem-
zetek egyikévé lesz Európában” 
– mondta a kormányfő. Orbán Viktor 
irigylésre méltónak nevezte Szőcs Géza 
pályáját és életívét, hozzátéve: „ne-
künk pedig már csak az maradt, hogy 
ne felejtsük el egyetlen szavát sem”. 
„Isten veled, kedves barátunk, Géza!” 
– tette hozzá a miniszterelnök.

Szőcs Géza Kossuth- és József At-
tila-díjas író, költő, újságíró novem-
ber 5-én hunyt el Budapesten.

Szőcs Géza kivételes tehetségű költő volt 
– hangzott el a temetésen
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