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Emlékcserepek Tüskés Tiborról 

Konferencián vettem részt az Országos Széchenyi 
Könyvtárban 2009 novemberében, ahol a német–ma-
gyar irodalomtörténeti kapcsolatokat elemeztünk. A 
terembe lépő Tüskés Gáborhoz, Tüskés Tibor fiához 
ezzel a kérdéssel fordultam: „, hogy van édesapád, 
Gábor?”, Barátom fia, Gábor, maga is jeles irodalom-
történész, megdöbbentett a válaszával: „Édesapám 
meghalt!” Válasza mellbevágott. Ez nem volt véletlen: 
hiszen Tüskés Tibor barátom – hát elment ő is haza! 
Ő,  „a Tüsi”, aki évtizedek óta életem része volt, akivel 
a nehéz és komor emlékezetű 1950-es egyetemi éve-
ink óta összetartozunk. Érthető tehát, hogy Gábor 
tragikus közlése megdöbbentett. Tibort a konferencia 
előtti napokban hívhatta magához az Isten, a haláláról 
akkor még sehol nem adtak hírt. 

Az első reagálásom a megdöbbenés, a veszteség és 
a fájdalom érzése volt. Először a Prédikátor könyve 
kemény szavaival emlékeztem rá: „Minden hiábava-
lóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Min-
den csak hiábavalóság. Hisz jó néhány ember mun-
kálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át kellett 
engednie szerzeményeit olyannak, aki mit sem fáradt 
érte. Ez is hiábavalóság és nagy baj! Igen, mi haszna 
van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvésé-
ből, amellyel emésztette magát életében?” 

Most is igaz-e ez? Hiszen Tibor a műveivel „mun-
kálkodott bölcsen, okosan és sikerrel”. Írásait és köny-
veit, mindazt, amit alkotott: szívesen ajándékozta az 
olvasóinak. Nekünk adta, akik ismertük őt, és szeret-
tük azt a világot, amit írásaival felidézett. A Dunán-
túlt, a Balatont, a szűkebb haza világát. Ez a világ azért 
tág, mert részleteiben ismerjük! 

Ezen tűnődtem. Már akkor tudtam, hogy el kell 
búcsúznom Tibortól. Nem is akárhogy!. Valahogy 
úgy kell tőle elbúcsúznom (gondoltam, befelé sírva), 
ahogy a fájdalom is kiszakad belőlünk. A nagy vesz-
teséget is igazán az első pillanatban éljük át. Közben 
mormoltam egy verscímet, ez a Tiboré is – mondtam. 
Bár tudtam, hogy igazából Adyé, aki benne az elbo-
csátott Lédát siratta el. Nekem Tibor emlékét, „az 
útravált barátot” kell elsiratnom. Soha nem bocsátot-
tam el a barátomat – ezért kezdtem ezt az „útravált” 
sort motyogni, eközben Tiborra gondoltam. Rá emlé-
keztem így – Adyt plagizálva:

Valaki	útravált	belőlünk	
S	nem	veszi	észre	senki	más,	
Milyen	magános	férfi-porta	
Lett	a	szemünk,	lett	a	szívünk,
Szemünknek	és	szívünknek	sorsa…

Tudtam persze, hogyne tudtam volna, hogy én 
most „az útravált barátot” siratom. Ezért szeretném rá 
emlékezve hosszú barátságunk néhány apró emlékét 
leírni. Pedig most alig férek a tőle kapott könyveim-
hez. Egy elkerülhetetlen „csapás” egy lakásfelújítás 
miatt a könyvtáram harmada dobozokban szomorko-
dik, köztük Tibor kötetei is. Néhányat közülük végül 
is megleltem. De az emlékeim még elevenebbek! Ne-
kem meg kell írnom Tibor emberségét is, ez így hite-
les. Így „az emlékeimből dolgozom”. Mert az embert, 
a barát emlékezetét nem zárhatja senki raktári dobo-
zokba! Az „emlékezet” sokat használt címét mégis 
mentegetnem kell, mert az emlékezet meghatározás 
Kazinczy önéletírása óta foglalt! De ez a cím mégsem 
felesleges, mert akire emlékezem, maga is jeles író, is-
mert irodalomszervező. Tüskés Tibor Dunántúl iro-
dalmának, íróinak tudós szakírója és adminisztrátora. 
Olyan mindenes, aki önként vállalta a feladatát. Egy 
életen át a Dunántúlt írta meg ezer alakban, mindig 
hitelesen… 

1951 ősze óta ismertük egymást. Akkor kerültem 
Sopronból a már Eötvös Loránd nevű tudományegye-
temre. Tibor 1947-es beiratkozásakor még a Pázmány 
Péter egyetem polgára, hallgatója. Jó sorsom és a sze-
rencsém mellésodort,  ahol vigyázott rám, a gólyára és 
számos társunkra, a végző hallgatók sorában élő, jól 
felkészült keresztény hitet valló fiatal tanárjelölt. Tüs-
kés Tibor ránk vigyázott – nem önmagára –, pedig sok 
kurzuslovag számára maga is gyanús személy lehetett. 
Neki is vigyáznia kellett, mert akkoriban vigyáznunk 
azt aztán nagyon is kellett! Vigyázhattunk arra, hogy 
mit mondunk ki, és ki előtt mondjuk azt. Ma már szin-
te alig hihető, hogy mi mindenre kellett abban a „na-
gyon éber” korszakban ügyelnünk! 

Egy egyetemi kiránduláson kerültünk közelebb 
egymáshoz. A velem egy vágású fiatalok csoportja 
is Tüsi köré gyűlt (ez volt a diákneve!) Bánlaki Laci, 
Radanovich (a későbbi Rédey) Károly és mások. Ak-
kor még Karcsi is költőnek indult, aztán ő lett a rokon 
népek későbbi nyelvtudósa ! Ma már ő sincs velünk! 
Hamarosan mindnyájan Eglis István atya előadásait 
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hallgattuk. Tibor szervezése nyomán magánlakások-
ba osonva, ahol a koncentrációs tábort is megjárt pap 
a vértanúság nagyszerűségéről beszélt. De óvott min-
ket a szertelen szamárságoktól is. 

Az albérletében is jártam néhányszor. Tibor a „pro-
letár Váci utca” egyik bérháza harmadik emeletén 
egy cselédszobában lakott, közel a Vásárcsarnokhoz. 
Olyan szobában, ahonnan az alacsony ablakon át a 
körfolyosóra is egyszerűen kiléphettünk. Tibor tud-
ta, hogy sokan írónak készülünk, ezért a köréje gyűlt 
költőpalánták  írásait is összeszedte. Elvitte Rónay 
Györgyhöz, a mi zsengéinket bírálatra. Az akkor a 
Vigíliát is szerkesztő költő-tanár írásra biztatott en-
gem. Aztán elváltunk, mert Tibor 1952-ben vég-
zett. Hamarosan arról értesültünk, hogy barátunkat 
Dombóvárra helyezték. Majd később annak is híre 
jött, hogy „a Tüsi” Pécsett tanít, ott szervezi a város 
irodalmi életét. Mindezt egy gimnáziumból tette! Ba-
bits pécsi emlékezetét elevenítette fel például akkori 
diákjaival. Megtalálták Babits csoportképét, és em-
léktáblát verekedett ki a fiatal tanár Babitsnak. Pedig 
akkor Babits emlegetése is még félig-meddig bűnek 
számított. Később egy kis szakköri füzetében megírta 
(az Irodalmi nevelés a tanórán kívül című tanulmá-
nyában), hogyan is eleveníttette fel diákjaival a költő 
pécsi emlékeit. 

Tanáruk biztatására diákjai 1955-ben megkeresték 
Babits akkor még élő néhány osztálytársát. A kisdiák 
Misiről iskolai csoportkép került elő, más osztály-
társtól egy érettségi tabló másolata. A kutatás végén 
Tüskés tanár úr diákjai kezdeményezték, hogy Babits 
pécsi éveiről kiállítást kell rendezni. Közben a fiatal 
tanár is összegyűjtötte a Pécsi Múzsa gyűjteményes 
kötetébe a város irodalmának jeleseit. Amikor pedig 
mintegy öt éven át a pécsi Jelenkor főszerkesztője volt, 
a folyóiratszámok különnyomatából összerakta A pé-
csi irodalom kistükrét  is. 

Személyisége hamarosan terhessé vált a hatalom 
számára. A főszerkesztő nem folytathatta a munká-
ját. A folyóirattól a városi, majd a megyei könyvtárba 
száműzték. Ebből a „gályapadból” is írói laborató-
riumot formált. Dunántúl címmel költői antológiát 
szerkesztett. Ilyen vállalkozással inkább haragosok 
csoportját szervezhette volna maga ellen. Mert ellene 
fordulhattak volna a kihagyottak, vagy azok a szerep-
lők, akik kevés írással jelentek meg. Tibor felvállalta a 
Dunántúl szellemi gondozását. Veres Péterrel bejárta 
a Balatont, és tükröt állított a tó gondjairól. Beszélge-
téseiket egy kis füzetritkaság őrzi. A Magyarország 

felfedezése sorozatnak megírta a  Nagyváros születik 
könyvét, Pécsről írt szociográfiáját. Amikor először 
jártam nála Pécsett, a főtér közelében, egy kis régi 
bérházban, egy a konyhából leválasztott cella volt az 
írói műhelye. De innen is rálátott Dunántúl minden 
szellemi gondjára. 

Az Így élt sorozatnak Zrínyi Miklósról írt egy hi-
teles és szép kismonográfiát fiataloknak De engem 
is ilyen munkára biztatott. Nem Tiboron múlt, hogy 
nem írtam meg Kinizsi Pálról a Móra kiadónak a kért 
kötetet. Amikor az 1970-es évek elején a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban dolgoztam, az akkori főigazgató, 
Illés László javaslatomra egy a helyi irodalom téma-
körben rendezett konferenciánkra hívta meg Tibort. 
Olyan remek előadással állt elő, hogy Illés múzeumi 
munkatársnak akarta Pestre csábítani. Tibor azonban 
nem jött, mivel neki Pécs és a Dunántúl volt a fonto-
sabb. Egy újabb pécsi látogatásom idején már a kert-
városban, a Bokor utcában laktak. Egy remek faragott 
„szökröny” volt munkaszobája dísze és tartozéka. 

Nagyon szeretem A Nyugati kapu Sopron és Vas 
megyét bemutató kötetét, ami 1981-ben jelent meg. 
Ebben a könyvében például egyetlen írói képpel fel 
tudta vázolni Steinbach bácsi, a fazekas műhelyét, 
vagy Giczy János festőművész műtermét. Ekkor Sop-
ronban, az Orsolya-nővérek egykori zárdájában lakott 
heteken át. Később is szívesen tért vissza Sopronba, 
A Nyugati kapu fontos városába. Weöres Sándorról 
írt tanulmányait dedikálva kaptam meg 2003 táján 
Sarkady Sándor kedves közvetítése nyomán egy újabb 
soproni látogatása után. Ez idő tájban hívta fel a fi-
gyelmemet egy levelezőlapon, hogy Rónay Györggyel 
folytatott levelezését a szombathelyi Életünk közölte. 
Olvassam csak el, mert Rónay György rólam is írt. 
Hajdani véleménye alapján akár költő is lehettem vol-
na. De nem így alakult az életem. Mert amikor Ady 
szavaival hívott volna „az acélhegyű ördög”, akkorra 
én már Sopron és a teljes Dunántúl irodalomtörténete 
felé kalandoztam el.

Talán nem igaz szó szerint Tüskés Tiborra a Pré-
dikátor könyve kemény igazsága. Ő hazament, de a 
művei itt maradtak velünk. Igaz, hogy „valaki útravált 
belőlünk”, de hasznunk nekünk lett a „sok-sok fárado-
zásából és törekvéséből, amellyel emésztette magát 
egész életében”. Tüskés Tibor már odaátról  figyel 
minket. Onnan szerkeszti az égi Jelenkor  és Somogy 
újabb évfolyamait. Baranya megye és Nagykanizsa 
város díszpolgára a szívünkben él tovább. Derűs sze-
mélyiségét, kedves mosolyát mintha most is látnám! 


