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Bíró Zoltán
Bölcs Agón eltávozott

E furcsa név nem egy ókori görög bölcsre 
utal, mint esetleg hihetnénk, hanem a latin 
„agónia” szóra� Még Nagybánhegyesen, 
Csanád megyei szülőfalujában kapta ezt a 
nevet Szőcs Zoltán� Idősebb testvére igye-
kezett ezzel tömören jellemezni őt, mintegy 
jelezve különös koravénségét, bölcselkedő 
természetét, túlságos komolyságát élet és 
halál kérdésében, valamint szokatlanul 
korai ismerkedését a halál gondolatával� 
Mintha már gyerekkorban készülődött 
volna az elmúlás tudomásul vételére, 
holott az majd csak közel hetven év múlva 
következett be� Szőcs Zoltán, azaz Bölcs 
Agón most csendben elhagyta a földi létet�

Ez a közel hetven esztendő különféle 
életszakaszokra osztható, de ahogy saját 
maga írta, csak a rendszerváltás után 
talált magára� Ekkor érezte úgy reggelen-
ként, hogy össze kell „szerelnie” magát, 
ki kell keverednie az ébredést követő 
depressziós állapotából, mert dolga van, 
amit el kell végezni� És végezte is� Amint 
írta, 14 könyve jelent meg� Szervezte a 
Szabó Dezső Emléktársaságot, szerkesz-
tette a Hunnia című folyóiratot, majd 
évekig a Havi Magyar Fórumot� Én is 
úgy ismerkedtem meg vele, hogy a Szabó 
Dezső Emléktársaság szervezésekor 
felhívott: vállaljak tagságot� Bár ezt nem 
tehettem akkor – túlterhelve MDF-fel, 
Hitellel, szegedi tanítással –, ezzel a tele-
fonnal kezdődött és lassan bontakozott 
kapcsolatunk, mondhatnám: szellemi 
barátságunk�

Először 2011-ben küldte el nekem dedi-
kációval a Szabó Dezső Enciklopédiát� 

Hatalmas egyszemélyes munka ez a kötet, 
mellyel alighanem a legnagyobb szolgá-
latot tette a Szabó Dezső-életmű kuta-
tóinak – Gombos Gyula, Budai Balogh 
Sándor, Hartyányi István és Püski Sándor 
mellett� Megbecsülést azonban csak ritkán 
kapott: a kivételek egyike, hogy tavaly 
átvehette a Bethlen Gábor Alapítvány 
Teleki Pál-érdemérmét� 

Itt sorakozik az íróasztalomon néhány 
kisebb bölcselkedő kötete: a Képaláírások 
(2016), a Bölcs Agón feljegyzései (2017) 
és két könyve 2019-ből� Az egyik nekem 
jelent némi vigasztalást azzal, hogy tavaly 
nálunk, a Rendszerváltás Történetét 
Kutató Intézet és Archívum gondozá-
sában jelenhetett meg – még halála előtt – 
két utolsó könyvének egyike� Arra kértem 
ugyanis Szőcs Zoltánt, írja meg nekünk a 
Szabó Dezső Emléktársaság és a Hunnia 
folyóirat történetét, illetve ezzel kapcsolatos 
személyes emlékeit� Megírta, alaposan 
dokumentálva a történteket, beleértve a 
sajátosan zsidó elkötelezettségű, magukat 
liberálisnak mondó személyek durva és 
igazságtalan támadásait is� Szőcs Zoltán 
ez ügyben is törekedett a pontosságra és 
az állítások dokumentumokkal való alátá-
masztására� Elkészítette a Szabó Dezső 
Emléktársaság, majd a Hunnia elleni 
támadások dokumentációját és az egész 
ügy bibliográfiáját� Sorolta a neveket: 
az élen a feljelentésekre mindig kész 
Gadó Gyöggyel, folytatta többek között a 
Magyar Nemzetben cikket író Pető Gábor 
Pállal, Rónai Mihály Andrással, Sükösd 
Mihállyal� És itt nincs vége a történetnek, 
folytatódik a Hunnia-perrel� Egész falka 
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csaholt ekkor� A rendszerváltástól nyert 
liberális felhatalmazás jegyében támadtak 
az antiszemitizmus, a nacionalizmus vagy 
a rasszizmus vádjával� Köztük a jobbol-
dalon szélhámoskodó karrieristák, mint 
például a köpönyegforgatásban gazdag 
életművet magáénak tudó Debreczeni 
József a Népszabadságban� A rendszer-
váltás legnagyobb „dicsőségére” rendőri 
beavatkozásra is sor került� Szőcs 
Zoltánnál házkutatást tartottak, lapot 
tiltottak be, Dr� Fodor János onkológus 
professzort egy írása miatt felbujtóként, 
„közösség elleni izgatás” vádjával állí-
tották bíróság elé� 

A másik kötet ugyancsak ebben az évben 
Filozopterkedéseim címen kínált olva-
sójának, a gondolkodásra hajlamos 
embernek szellemi élményt gondolatözö-
nével, többek között Ady „világának” elem-
zésével, vagy a „dzsentri értelmezésekkel” 

és persze Szabó Dezsővel vagy kedvenc 
„jungi pszichológiájával”�

A Curriculum vitae és néhány más, rövid 
összefoglaló jegyzet zárja a könyvet� 
Talán élete summázataként is� Hiszen 
a szerző már jó ideje tudta, érezte, hogy 
egyre közelebb ér hozzá a halál� Mintha 
elköszönne, ezekkel a sorokkal, ezzel a 
szomorúsággal és szánalommal zárja le 
eszmélkedéseit: „A filozopter elfáradt� 
Leveszi szemüvegét, becsukja a könyvet 
és visszateszi a polcra� Közben tekintete 
végigsiklik a klasszikafilológiai kötetek 
során, görögök, latinok, bizánciak, 
perzsák� Mennyi sors, mennyi szenvedés, 
mennyi remény! Rengeteg, felmérhe-
tetlen emberi bölcsesség és tapasztalat, 
de most mégis inkább kiábrándultságot 
érez, és levonja az egyetlen levonható 
szentenciát századok és ezredek egymást 
taszigáló változásairól: Istenem, Istenem, 
édes Istenem!”

Szőcs Zoltán a Bethlen Gábor Alapítvány 2019. évi Teleki-Trianon emlékestjén, Balassagyarmaton.


