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SZÉKELY ÁKOS (1945–2021) 

Székely Ákos emlékére

A nyolcvanas években minden másképpen volt. 

Volt hit, volt lelkesedés. Hittünk valamiféle „új” 

költészetben, amely majd „megváltoztat” min-

dent. Képversek, vizuális versek, térversek, vetített 

szövegek… A nyolcvanas évek elején a moderni-

tás eszméje határozta meg a gondolkodásunkat, 

és voltak pillanatok, amikor csodálkoztunk, ha 

valaki úgymond „hagyományos” verssel jelentke-

zett, „vonalban írt verssel”, és magát mégis fiatal 

költőnek hitte. Kassákról mondják, hogy amikor 

a fiatal Vas István felkereste és meglátta Vas rímes 

verseit, akkor így kiáltott fel: „Fiatal költő, és még 

mindig rímeket használ!” Ezzel hangsúlyozta mi-

lyen idejétmúltnak tartja a zárt formákat. Vala-

hogy ilyesmit éreztünk a nyolcvanas évek elején, 

ha egy kezdő szerzőnél nem volt jelen a képiség, 

a vizualitás a szövegben. Túlzok kissé, amikor 

ezeket a sorokat írom, hiszen születtek akkori-

ban is „hagyományos”, „vonalban írt verseim” 

szép számmal, de ha a most eltávozott szerző-

társamra gondolok, úgy érzem, az ő esetében 

biztosan kijelenthetjük: valóban elkötelezettje 

volt a modernitásnak, a képversnek, a vizuális 

költészetnek.

Székely Ákost a nyolcvanas évek elején is-

mertem meg. Mindketten a párizsi Magyar Mű-

helyhez kapcsolódtunk, annak szerkesztőivel, 

Bujdosó Alpárral, Nagy Pállal, Papp Tiborral ápoltunk jó kapcsolatot; mindketten rendszeresen jelen voltunk a Műhely 

akkori rendezvényein, az ismertté lett Magyar Műhely-találkozókon. Meghívott fellépői voltunk szinte minden ilyen 

típusú irodalmi estnek. Közös ügyek fűztek össze minket, többek között a hazai Tér/Kép/Vers-csoportban is tevé-

kenykedtünk, Endrődi Szabó Ernővel, Bíró Józseffel, Zalán Tiborral együtt; kiállításokat szerveztünk, felolvasásokon 

vettünk részt. 

Egymás mellett, mi ketten, Ákos és jómagam lettünk a Magyar Műhely hazai és fiatalnak számító „oszlopai”. 

Ő Szombathelyen, én Budapesten. Egyszerre lettünk tagjai a Magyar Műhely Munkaközösségének, valamint, a nyolc-

vanas évek végén együtt hoztuk létre a Magyar Műhely Baráti Kör elnevezésű csoportot, később egyesületet, amely 

kezdetben az akkori Magyar Írószövetségnek is bejegyzett baráti köre volt, olyan módon, hogy a Kör része lett az 

Írószövetségnek, de a tagok nem voltak feltétlenül tagjai magának az Írószövetségnek. Érdekes, felemás megoldás 

volt ez, közvetlenül a rendszerváltás előtt, ilyen módon alakulhatott ki egy sajátos kapcsolódás az emigrációban 

levő írók, és az itteni „hivatalos” intézmények között 1988-ban.

Egy évvel később a három alapító szerkesztő: Bujdosó Alpár, Nagy Pál és Papp Tibor minket, kettőnket kért fel 

arra, hogy legyünk a Magyar Műhely hazai felelős szerkesztői. Ez a Magyar Műhely hazaköltöztetésének fontos pil-

lanata volt, aminek eredménye, hogy a Magyar Műhely 75. száma 1990. március 20-án úgy jelent meg, hogy felelős 

szerkesztői a következők voltak: Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor, Petőcz András, Székely Ákos. Így voltunk 

öten felelős szerkesztők a következő néhány évben.

Mindez ma már a múlt. Annak talán jó példája, hogy ebben az időszakban rengeteg mindent csináltunk együtt, 

a Műhely szerkesztésén túl a Munkaközösség és a Baráti Kör rendezvényeit is együtt intéztük, sok-sok közös akció-

val, Műhely-találkozókkal, fellépésekkel, kiállításokkal.

Kétségtelen, hogy Ákos volt a „radikálisabban” modern mindannyiunk között, mármint ha a hazaiakra, ma-

gyarországi szerzőkre gondolok. Modernségének, a vizuális költészethez való elkötelezettségének köszönhetően 

1984-ben már megkapta a Magyar Műhely Kassák-díját, és ez az elismerés bizonyára motiválta abban, hogy a költé-

szetnek, a szavak és betűk jelként való megközelítésében gondolkodjon élete végéig; nem akart visszalépni a hagyo-

mányos struktúrákhoz. Az 1985-ben megjelent Verbafrodita nász című kötete, ami ennek a radikális irodalomszem-

léletnek lett a példája, a folytatás pedig, a később megjelent kötetek mind-mind ezt a radikalizmust képviselték. 

Az avantgárd művészet és irodalom különleges megújulása volt a nyolcvanas évek időszaka a magyar nyelv-

területen, különösen az évtized első fele. Székely Ákos ebben az időszakban volt a legtermékenyebb, és – valószínűleg 

– a jövőképe is ekkor volt a legpozitívabb. Méltán volt megbecsült szerzője az 1982-es Ver/s/ziók antológiának, illetve 

az általam szerkesztett 1990-es Médium-Art antológiának. Az évtized, az avantgárd évtized fontos szerzője volt.

Az az optimizmus, az a lelkesedés, ami jellemzett minket a nyolcvanas évek elején, kissé elapadni látszik. 

Ebből a közösségből, amelynek fontos, meghatározó tagja volt, Papp Tibor után most ő is eltávozott. Megmaradnak 

a munkái, valamint a sok közös emlék. Isten nyugosztalja.

PETŐCZ AN DR ÁS
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