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M I N D I G  V A N  T Á M A S Z O D !

VÉGSŐ BÚCSÚT VETTEK  AZ ÉLETÉNEK 67. ÉVÉBEN ELHUNYT SZŐCS GÉZA KOSSUTH-DÍJAS ERDÉLYI KÖLTŐTŐL

„Úgy volt magyar, hogy egyetemes volt”
„Szőcs Géza megtanította, 
a hatalmat arra kell hasz-
nálni, hogy a legnagyobb 
dolgokat vigyék vele véghez” 
– mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök az életének 67. 
évében elhunyt Szőcs Géza 
Kossuth-díjas erdélyi költő 
piliscsabai búcsúztatásán 
szombaton.
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C saládja, pályatársai, tisz-
telői vettek végső búcsút 
az életének 67. évében el-

hunyt Szőcs Géza Kossuth-díjas 
erdélyi költőtől, korábbi kulturá-
lis államtitkártól, Orbán Viktor 
kormányfő kulturális főtanács-
adójától szombaton a piliscsabai 
temetőben. „Szőcs Géza megta-
nította, a hatalmat arra kell hasz-
nálni, hogy a legnagyobb dolgo-
kat vigyék vele véghez” – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök. Bú-
csúbeszédében úgy fogalmazott, 
Szőcs Géza több volt, mint barát, 
kortárs költő, politikus, tanács-
adó, ő mentor, „stratégosz”, lelki 
támasz volt – írta az MTI. „Nem 
csupán a múltunk közös, de a 
jövőt is együtt terveztük, minden 
megbeszélésre zsáknyi ötlettel 
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 lefogadta volna 
ugyanis, hogy Magyarország 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. Ro-
bosztus alkata ellenére inkább 
könnyednek tűnt, a föld és a gra-
vitáció nem húzta le, nem járt, 
szinte lebegett” – tette hozzá.

Több ötlete volt, mint 
amennyit elbírt a politika
„Ha igaz az, hogy a magyarok 
több történelmet csinálnak, mint 

amennyit el tudnak fogyasztani, 
akkor Szőcs Géza ízig-vérig ma-
gyar volt, több ötlete volt ugyan-
is, mint ahányat elbírt a politi-
ka, több szava, mint amennyi 
a költészetéhez kellett, és több 
története, mint amennyi a tan-
könyvekben elfér” – fogalmazott 
Orbán Viktor. Megjegyezte, Szőcs 
Géza szembeszállt a román 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 
összefügg a kultúrával. „Azt sze-
rette volna, hogy tudásközpont 
épüljön fel e keresztúthazában, 
Kelet és Nyugat, Dél és Észak e 
sokat látott találkozási pontján. 
Hitt abban, hogy a magyar a leg-
műveltebb nemzetek egyikévé 
lesz Európában” – mondta a kor-
mányfő. Orbán Viktor irigylésre 
méltónak nevezte Szőcs Géza pá-
lyáját és életívét, hozzátéve: „ne-
künk pedig már csak az maradt, 

hogy ne felejtsük el egyetlen sza-
vát sem”. „Isten veled, kedves 
barátunk, Géza!” – tette hozzá a 
miniszterelnök.

Paradigmaváltás
a költészetben
A fi atal költők nevében búcsúzó 
Korpa Tamás költő, kritikus, szer-
kesztő azt hangsúlyozta, hogy 
Szőcs Géza kivételes tehetségű 
költő volt, aki tálentumait élete 
során megőrizte, gyarapította, 
majd nagy hatású versesköny-
vek sokaságában tett közkinccsé. 
Emlékeztetett, hogy Szőcs Géza 
első kötetei valóságos paradig-
maváltást jelentettek a romániai 
magyar költészetben, inspirálta 
a fi atalabb és az idősebb generá-
ciókat, túlmutatva az országhatá-
rokon, költői iskolákon, műhelye-
ken. Szőcs Géza tehetségkutató és 
-támogató szerepére, az Előretolt 
helyőrség irodalmi mozgalom in-
dulására emlékezett Orbán János 
Dénes költő, prózaíró, irodalom-
szervező. Kiemelte, Szőcs Géza 
legnagyobb tanítása az volt, hogy 
óvakodjunk mindentől, ami szok-

ványos. A legfontosabb izgalmas-
nak, érdekesnek, különlegesnek 
lenni, nem pedig tökéletesnek. A 
tökéletesség a középszer vágyál-
ma, ők azok, akik a végletekig 
kimunkált részletekkel próbálják 
ellensúlyozni a sziporkázó ötle-
tek hiányát – idézte Szőcs Gézát. 
„Ő maga járt elöl a példával: ver-
sei a legfurcsább helyzetekben és 
legtöbbször percek alatt szület-
tek” – mutatott rá Orbán János 
Dénes, hozzátéve, nem volt nála 
elfoglaltabb, zsúfoltabb és bo-
nyolultabb életű honfi társunk. 
A család nevében Szőcs Petra 
költő, rendező, forgatókönyvíró, 
Szőcs Géza lánya emlékezett. El-
mondta, hogy édesapja úgy volt 
magyar, hogy egyetemes volt, sok 
emberen segített, és az ellenfelei-
vel is toleráns volt. „Idő előtti volt 
ez a távozás. Csináld azt, amit 
szeretnél, legyél ott, ahol akarsz, 
akár több helyen is. És amennyire 
lehet, maradj azért velünk” – bú-
csúzott Szőcs Petra. Szőcs Géza 
Kossuth- és József Attila-díjas író, 
költő, újságíró november 5-én 
hunyt el Budapesten.

Átadták az Orbán
Balázs-díjakat

A XI. Székelyföldi Napok záró-
akkordjaként adták át Csík-

szeredában a legnagyobb székely, 
Orbán Balázs munkásságának 
és életművének emléket állító 
díjakat a hétvégén: az elismerést 
Ady István református lelkész, 
Farkas Árpád költő és Burus-Sik-
lódi Botond pedagógus kapta. 
Tóth László főkonzul köszöntő-
beszédében kitért arra, hogy a 
közösség és szülőföld formálá-
sának számtalan formája van. 
„Elődeink biztos támpontokat 
mutattak nekünk a közösségfor-
málásban. Egy nemzetnek bíznia 
kell ezekben a kiemelkedő embe-
rekben, hiszen a nehéz időkben 
szükség van a megbecsülésükre, 
hogy tovább tudjunk lépni”– 
fogalmazott. Mint elhangzott, 
Ady István református lelkész 
a szórványmagyarság körében 
a magyar nyelvű oktatás terén 
bizonyult fáradhatatlannak az 
elmúlt években. A magyarfülpösi 
Szivárvány Alapítvány és kollégi-
um élén közel húsz éve tevékeny-
kedő lelkipásztor a helyi elszór-
ványosodott magyar közösség 
összefogásával és felkarolásával 
foglalkozik. Jakab István Barna, a 
Kovászna Megyei Tanács alelnö-
ke Farkas Árpád Kossuth-díjas 
költőről azt mondta: kalandvágy-
ból maradt szülőföldjén, és csak 
akkor ragadott tollat, ha belső 
késztetés vezette, és tétje volt 
megszólalásának. Egészségügyi 
okokra hivatkozva a kitüntetést a 
költő lánya, Farkas Réka vette át, 
aki köszönetképpen felolvasta a 
költő vers formájába öntött gon-
dolatait. Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke Burus-Sik-
lódi Botond pedagógust díjazta a 
kitüntetéssel. Ferencz-Salamon 
Alpár a laudációjában örökmozgó 
és halk szavú tanárként jellemez-
te Burust, aki közel harminc évig 
szolgálta a pedagógusi szakmát. 
A magyar nyelvű oktatás terén 
kiemelkedő érdemei voltak a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének főtitkáraként, később 
pedig elnökeként. Létrehozta a 
csíkszeredai Apáczai Csere János 
Pedagógusok Házát, amelynek 
igazgatói pozíciójáról nemrégiben 
mondott le, nyugdíjba vonulását 
megelőzően. (Korpos Attila)
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Szőcs Géza kivételes tehetségű költő volt, aki tálentumait gyarapította – hangzott el a temetésen 




