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Tanítványaként, eszmélésemet, majd gondolkodásomat ma is meghatározó 
személyiségként köszöntöm – tudom, igen sok tisztelője nevében is – a 2005. jú-
lius 3-án hetven esztendős Szekér Endre tanár urat. Nem először írok (szólok) 
műveiről, tanári, tudósi egyéniségéről, és nagyon várom újabb írásait, hogy 
méltathassam azokat is. 

Irodalomtörténész, kritikus, harminchat éve (1969 óta!) a Forrás szerkesztője. 
A találó angol kifejezéssel szólva, valódi „man of letters” ő, aki mégis, vagy éppen 
ezért, igazi tanár. Könyveivel is tanít, mintát ad a témák magabiztos ismeretére, 
a szakma klasszikus módszereinek avatott használatára. – Kötetei közül, ha néhá-
nyat említek is, már a tájékozódásának nagyon széles skáláját villantom föl: Ha-
gyomány és újítás mai költői nyelvünkben (1989); Erős várunk a vers (1991), 
utóbb pedig a bécsi és egyben kecskeméti kiadású könyve, A stílus-az író című 
(2003). Kiemelem azonban azokat az alkotásait, melyekkel az irodalomtudo-
mány jelen viszonyai között talán a legnehezebb, ezért ritka, sokszor megkérdő-
jelezett, mégis nélkülözhetetlen műfajt ápol, ugyanis kismonográfiát is ír. Rend-
kívül fontos munkái ezek. Az egyikben a szeretett professzora, Benedek Marcell 
életművét mutatja be (1995), a másikban pedig a kortárs és barát, a szerkesztő-
társ, a költő, Buda Ferenc alkotói világát elemzi briliánsan (1996). – A műfaj, 
melyben klasszikus mestereit követve, a legotthonosabban mozog, az minden bi-
zonnyal az esszé. A ma „konzervatív lázadásnak” tetsző megújítása – ahogyan ő 
teszi – sokakat vezethet vissza a könyvhöz, az olvasás szeretetéhez. 

Tanítványok ezrei számára feledhetetlen Szekér tanár úr magyar óráinak pá-
tosza, ami a szakmai pályámat, talán az életutamat is kijelölte. 

Közös szerelmünk Ady Endre életműve. Az ő versére, a Vén diák üdvözlete 
szavaira utalva írja gyakran kedves dedikációiban: „összeöregedtünk”. – Kívá-
nom Szekér Endrének, hogy Isten éltesse őt! Ne hozzám, „vén diákjához”, hanem 
a mindenkori ifjúsághoz fiatalodjék újra és újra. Tanítson és írjon sokat a jövő-
ben is. Minden korosztály épülésére, nemzetünk gazdagodására. 
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