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 Amint korábban említettem, az 1953-as tanévet már Pécsett, a Janus Pannonius 

Gimnáziumban kezdte meg, mint magyartanár. Rákosi halála ide vagy oda, itt még tartott a 

„fagy”. Az iskolában egy rajzszöget is csak az igazgató engedélyével lehetett a falba szúrni, 

nemhogy faliújságot szerkeszteni, irodalmi kirándulásokat, szakkört, önképzőkört szervezni, 

ahogy ő szerette volna! A tanítványainál alig 8-10 évvel idősebb tanár személyisége és 

módszerei, mindettől függetlenül, gyorsan népszerűek lettek a gimnázium diákjai körében.  

 Egyik diákjának, későbbi barátjának, Rónaky Editnek visszaemlékezése szerint „Tüskés 

Tibor tanár úr órái – az ötvenes évek porzóan száraz, sematikus tankönyveitől eltérően – 

élményszerűek voltak. Magyarázatai nyomán bele tudtuk élni magunkat egy-egy korba, 

stílusba, írói élettörténetbe. Megéreztette velünk azt is: a különböző korszakokban milyen volt 

az irodalmi élet, hogyan működtek a kiadók, a folyóiratok, milyen viszonyban voltak az írók 

egymással, a kritikával. Mestere volt a műelemzésnek, a műfaji közös sajátosságokat és a művek 

egyediségét, egyszeri és megismételhetetlen esztétikai értékeit egyaránt érzékeltetni tudta. […] 

Alig fért kezébe a sok szemléltető anyag, amikor órára indult. […] Eljátszotta furulyán a 

kuruckori dalokat. Tárlót rendezett be a folyóson: könyvek, folyóiratok, korabeli levelek, 

újságcikkek, kritikák, fotók, színházi plakátok tették szemléletessé számunkra egy-egy korszak 

irodalmi életét. […] Azokban a nehéz években is vállalta hitét; felkészített minket az ünnepekre: 

betlehemes és passiótörténeteket olvasott föl nekünk, formálta világképünket, nemzeti 

tudatunkat. Mindenben igényes volt önmagával és velünk szemben is. […] Irodalmi szakkört is 

indított az érdeklődő tanulók számára. Vezetésével kutatni kezdtük Pécs irodalmi múltját. […] 

Emlékszem, milyen szívesen fogadott minket Lovász Pál költő, a Janus Pannonius Társaság 

titkára. Babits diákkori szálláshelyének falára – a Zrínyi utcában – táblát helyeztünk el. […] A 

fáradhatatlan tanár úr vetélkedőket, szavalóversenyeket szervezett, színdarabokat rendezett – 

legemlékezetesebb a Csongor és Tünde előadása volt –, írókat hívott meg szakköri 

összejöveteleinkre és irodalomórákra, hogy az élő irodalomnak is közelébe kerülhessünk.”1  

 

A Janus Pannonius Gimnázium jogelődjét 1912-ben gróf Zichy Gyula püspök alapította. 

Egykori jezsuita diákként, s X. Pius pápa kamarásaként, adományával megalapította a Pius 

Kollégiumot, amit aztán a jezsuitákra bízott. Az iskolát a Mecsek déli lejtőjére, egy püspöki 

szőlőskertbe építették. A gimnázium mellé rendház került, a kettő közé pedig néhány év múlva 
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a templom. Mögöttük az internátus, melynek a földszintjén Pécs első uszodája épült. Ehhez 

hamarosan hatalmas sportkombinát és botanikus kert is létesült. Az iskola két világháborút is 

átélt. Az 1947/48-as tanévben 912 tanulóval elérte a legmagasabb létszámát, ám az államosítás 

– a többi egyházi iskolához hasonlóan – még ebben az évben (1948) elérte. Ezután vette fel az 

intézmény a humanista költő, Janus Pannonius nevét. Az intézmény egészen a szerzetesrendek 

feloszlatásáig, azaz 1950 nyaráig használhatta az eredeti épületet, ekkor azonban el kellett 

költöznie a Déryné (ma Mária) utcai épületbe, amit az intézmény jelenleg is használ.  

A Déryné utcai épületet 1896/97-ben alakították át az egykori polgári leányiskola 

számára az 1888-ban, az úgynevezett Örtzen-féle ház egy részében elindított kétosztályos elemi 

leányiskola épületéből. Ide költözhetett a gimnázium, az egykori jezsuita épületegyüttesbe 

pedig a Pedagógiai Főiskolát helyezték. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem központi 

épületeként funkcionál. 

A Janus Pannonius Gimnázium új épületéről a következőképpen írt: „Hatvanöt éven át 

rakott szoknyás, patentharisnyás, copfos lányok koptatták melencésre a ma már műemlék 

jellegű épület küszöbét.”2  

A gimnázium tehát régi hagyományokkal rendelkezett, mégis teljesen új iskolának 

számított, amikor Dombóvárról 1953-ban átkérette magát ide. Teljesen lecserélődött a tanári 

kara – mindössze az egykori Pius Gimnázium hét világi tanárát vették át – és természetesen az 

intézmény szellemisége is megváltozott. Új épület, új diákok, új pedagógusok és új szemlélet. 

Az 1951/52-es tanévtől ráadásul – felmenő rendszerben – leánygimnáziummá alakították az 

iskolát, így már szinte semmi sem emlékeztetett az egykori jezsuita pedagógiai szemléletre és 

időkre.  

Kezdő tanárként egy igencsak bizonytalan politikai légkörben, egy teljesen „új” iskolai 

közegbe belecsöppenni mindenféle ismeretség és tapasztalat nélkül, nem lehetett könnyű. 

Sztálin halála után néhány évvel egyre növekvő elégedetlenség volt érzékelhető a 

közvéleményben, amely aztán az 1956-os forradalmi eseményekben csúcsosodott ki. Még egy 

olyan szűk környezetben is, mint egy gimnáziumi tanári kar, felütötte fejét a bizalmatlanság. S 

bár a forradalom első napjaiban diákjaival ő is ott volt a Széchenyi téren, amikor a tömeg leverte 

a Nádor szálloda tetejéről a vörös csillagot, tényleges és tevőleges szerepet az események 

menetében sem ekkor, sem a későbbiekben nem vállalt.  

Mindezek ellenére 1957 májusában, amikor a Magyar Népköztársaság új címert kapott, 

egy kolléganője feljelentette őt a tanügyi hatóságnál. Azzal vádolta, hogy az egyik reggel 
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ironikus megjegyzést tett az új címerre a tanári szobában. Az ügyből nem lett semmi, megúszta 

a vizsgálóbizottság figyelmeztetésével. 

Ezután egy jó ideig „csend” volt körülötte, ha egyáltalán a Jelenkor körüli botrányokat 

a ’60-as évek elejéről annak lehet nevezni. (A későbbiekben ezekre az eseményekre részletesen 

kitérek. – a szerző)  

A mindent ellenőrizni akaró pártállami rendszer azonban már korábban is figyeltette őt, 

a róla szóló iratmennyiség az évek alatt fokozatosan gyarapodott. Számára ez csak a ’60-as 

évek közepe táján vált nyilvánvalóvá, s konkrét dokumentumokhoz csak élete vége felé, 2005 

májusában jutott. 

„Az ezerkilencszázhatvanas évek első felében már sejtettem, a második felében pedig 

bizonyossá vált számomra, hogy a politikai hatalom, az államvédelmi szervek figyelmükre 

méltatnak. Tudomásom volt róla, hogy mind ebben az időben, mind az ezt megelőző, illetve az 

ezt követő időben levelezésemet a hatóság cenzúrázta, továbbá feltételezésem szerint 

telefonomat lehallgatták, munkásságomról és személyemről a belügyi szerveknél különféle 

megfigyelési dokumentumok születtek.”3 

Az ötvenhárom oldalnyi iratból kiderül, hogy neve először dr. Juhász Miklós piarista 

tanáráéval együtt szerepelt a feljegyzésekben. Egy bizonyos Béri Géza nevű, alig húsz éves 

költő, valószínűleg a „kifinomult” ÁVH-s módszerek hatására többször vallott róla.  

„Budapest, 1953. június 8. »1951 őszén eljártam a piaristákhoz a rendházba, a Juhász-

féle csoportba. A csoportnak tagja volt Máté György, Lukács Ottó, Tüske Tibor, több névre nem 

emlékszem már, szám szerint 8-an lehettünk. A megbeszélések szintén marxista-ellenesek 

voltak.«” 

Egy hónap múlva már többre emlékezett: „Budapest, 1953. július 7. »Tüskés Tibor. 

1951 végén ismertem meg a piarista rendházban. Tüskés vezetője volt egy illegálisan működő 

piarista társaságnak. Minden héten rendszeresen összejöttünk, ahol ő tartott előadásokat. 

Előadásai vallási és erősen marxista ellenes jellegűek voltak. Piaristáknál komoly szerepet 

töltött be. 1952 nyarán a kapcsolat megszakadt, mivel lehelyezték Tüskést Dombóvárra.«”4 

Mindezek azonban a háttérben, az ő tudtán kívül történtek, így semmiféle befolyással 

sem voltak iskolai tevékenységére. A Janusban az évek során mindvégig csak magyart tanított, 

de hamarosan ő vezette az iskolai irodalmi és a filmesztétikai szakkört, az önképzőkört, tanított 

a levelező tagozaton, munkaközösség vezető és osztályfőnök lett, s szerkesztette az iskolai 

évkönyveket is. Az intézményben eltöltött – 1953 és ’73 közötti – húsz éve azonban nem 
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tekinthető teljesen egységesnek, mert 1963 márciusa és 1964 szeptembere között a Jelenkor 

folyóiratnál volt alkalmazásban, a gimnáziumban csak óraadóként maradt ott, s egyetlen 

osztályban tanított. Olyan is előfordult, hogy néhány hónapra, esetleg egy-egy tanév erejéig 

„kiállhatott” a tanári munkából, mint amikor 1971-72-ben szinte párhuzamosan készült Zrínyi 

és Kodolányi monográfiája egy Pécsről szóló kötettel a Magyarország felfedezése sorozatban. 

Ez utóbbiból lett végül a Nagyváros születik című könyve. Ilyen esetekben félállásba ment vagy 

fizetés nélküli szabadságot vett ki. Egy időben volt arra is lehetősége, hogy úgynevezett 

órarendi átcsoportosítással minden héten legyen egy szabadnapja. Ezt ő alkotó napnak nevezte, 

ami az ő esetében általában hétfőre esett. 

 

Az 1953-as indulásakor három osztályban kezdett magyart tanítani. „Azzal a hittel 

kezdtem a tanári pályát, hogy a magyar iskolában a magyar nyelv és irodalom nemcsak egyike 

a bizonyítványban fölsorolt és osztályozott tantárgyaknak, hanem a legelső, a legfontosabb, 

anyanyelvi ismeretet adó és nemzeti tudatot formáló tantárgy. Vagyis sorsa, helyzete, 

minősége: az ember életének alapkérdése, létkérdése.”5 

Fentebb emlegetett megnyerő, fiatalos lendülete, módszerei, hamar népszerűvé tették 

diákjai körében. Ebben nyilvánvalóan nagy szerepe volt az irodalom tanításáról vallott 

nézeteinek és azoknak a tanáregyéniségeknek, akiket saját elmondása szerint példaértékűnek 

tartott. Egykori nagykanizsai tanárai mellett ki kell emelnünk az akkori Pécsett tevékenykedő, 

irodalom iránt fogékony tanár pályatársait, Fábián Istvánt és Arató Lászlót, valamint Németh 

Lászlót, akit ugyan csak jóval később és nem mint tanárt ismert meg személyesen. Olvasta 

könyveit, pedagógiai tanulmányait, s egyfajta önmaga számára vállalt kötelező osztályfőnöki 

olvasmányként falta annak 1937-ben megjelent, A Medve utcai polgári című könyvét. Ekkor 

még nyilván nem sejtette, hogy pár évtizeddel később, 1988-ban, mint a Pannónia Könyvek 

sorozatszerkesztője, lehetősége lesz a kötet újbóli kiadására. Az utószóban megfogalmazottak 

adnak választ arra, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonított tanárként és íróként ennek a 

kötetnek és a szerzőjének. 

„A Medve utcai polgári a pedagógiai szakirodalom, a magyar neveléstudomány egyik 

alapműve s egyben a magyar szociográfiai irodalom úttörő vállalkozása. De amint a magyar 

szociográfiáról szóló áttekintések általában figyelmen kívül hagyják a művet, azonképpen a 

magyar neveléstudomány, a hazai pedagógiai elmélet és gyakorlat sem aknázta ki még eléggé 

ezt a fontos, sok tekintetben úttörő pedagógiai tárgyú munkát. Ma, amikor a magyar iskola 
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saját jövőjét, a megújulás útját keresi, amikor a különféle elvetélt kísérletek és kudarcok, az 

idegen minták szolgai átvétele és kritikátlan majmolása után végre saját hagyományaira akar 

támaszkodni, különösképpen figyelmet érdemelnek Németh László gondolatai. Annak a 

tanárnak, aki valóban meg akarja ismerni tanítványait, aki test és lélek kölcsönhatását kutatja, 

aki az önművelésről nem mondott le, ismernie kell Németh László tanulmányát. A Medve utcai 

polgárinak – a legjobb értelemben vett »kötelező olvasmányként« – minden magyar tanár 

kezében ott kell lennie.”6 

Talán azért tudott ilyen mértékben azonosulni Németh könyvével és tanári, pedagógiai 

felfogásával, mert nézeteik ezekben a kérdésekben megegyeztek. Mindketten műhelyként 

tekintettek az iskolára, ahol nemcsak a diák, hanem a tanár is tanul. Olyan társas szellemi 

kapcsolat fórumának tartották, ahol a diákok és a tanárok egymásra vannak utalva, s ezáltal 

kölcsönösen hatnak egymásra. „A tanár nem tanterv-lebonyolító automata, aki csukott 

szemmel, lebegő nyelvvel »adja le« az anyagot, hanem felelős, gondolkodó, kísérletező, újat 

kereső elme. Tanít, hogy maga is folytonosan tanulhasson.”7 Azt is mondhatnám, hogy 

mindketten ismerték az iskolai munka lélektanát, ahol a betűnél fontosabb a betű mögötti 

tartalom, a száraz tényközlésnél az a mögött megbújó életpélda. 

Tüskésben egész pályafutása során élt egyfajta szándék a diákokon túl, a pedagógusokat 

is nevelni. Ennek az eltökéltségének a konkrét megnyilvánulásai többek között azok a 

Köznevelés című folyóiratban megjelent, úgynevezett Tanárportré-k, amelyekben olyan fiktív 

tanáregyéniségeket idézett meg, akiken keresztül igyekezett a jó pedagógus képét megfesteni a 

többi tanár kolléga számára. Egyfajta nevelő célzatú írások voltak ezek, amelyekben a tüskési 

tanár ideáját ismerhetjük meg. Ismeretesek azonban olyan tanárportréi is, amelyeket valós 

tanáregyéniségek ihlettek, főként természetesen saját tanárai közül, mint Szűcs Imre, 

Szomolányi József és Juhász Miklós, de a kortársakat sem hagyta figyelmen kívül. Megjelent 

többek között egy-egy írása a pécsi Ivasivka Mátyásról, a kanizsai Harkány Lászlóról, a 

véméndi Makay Idáról, illetőleg a siófoki Iby Andrásról, hogy csak párat említsek a sok közül. 

Gyakorló tanársága mellett, azzal mintegy párhuzamosan bontakozott ki irodalmi 

tevékenysége is, amivel szinte ösztönösen tette élővé az irodalomoktatást, s teremtett közvetlen 

kapcsolatot irodalom és a diákság között.  

„Számomra az irodalom nem csupán könyvekben őrzött szöveg, »textus«, »herbárium«, 

hanem élet. Tanárként is ez volt a célom: életszerűvé tenni az irodalmat, megéreztetni annak 
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élő organizmus jellegét, folytonosságát; az éppen tárgyalt műnél pedig, hogy az mozgó, eleven 

társadalmi közegben jött létre, és azt a társadalmat lélegző, meleg valóságában őrizte meg.”8 

Sokszor említette a vele készített interjúkban, amikor a tanári munkájáról és irodalmi 

tevékenységéről faggatták, hogy a kettőt sohasem tudta és akarta szétválasztani. Az irodalom 

életszerűvé tétele nála nem pusztán a jól hangzó nagyotmondások puffogtatása, hanem 

valóságos program volt. Saját tanítási módszerében különösen nagy hangsúlyt fektetett erre, 

mert azt vallotta, hogy az irodalomtanárnak olyannak kell lennie, mint egy hídnak, amely a 

tegnap és a holnap irodalmát összeköti. Úgy kell beszélnie, hogy diákjainak a figyelmét a 

művek örökérvényű értékeinek észrevételére irányítsa, alkotójukat hús-vér emberként, s ne 

valamiféle tananyagként mutassa be. Ezt ő maga pedig személyesen is élte, hiszen a katedrától 

egyenesen a szerkesztőségbe ment, a dolgozatjavítások után a laphoz benyújtott írások 

lektorálásával múlatta az idejét. 

 „Nincs kétféle irodalom, nincs halott irodalom és élő irodalom, nincs talpazatra emelt 

klasszikus irodalom és bizonytalannak látszó mai irodalom. Amit ma klasszikus irodalomnak 

nevezünk, valaha eleven-élő tenyészet volt, s amit ma áttekinthetetlen szövevénynek hiszünk, 

holnap maradandó értékké nemesedik. Hogy a múlt szobrán a hajszálereket felismerjük, közel 

kell hajolni hozzá, s hogy a jelen sűrű vonalhálózata ne zavarja látásunkat, mérlegelésre, 

válogatóképességre van szükség. Az irodalomtörténet csak akkor nem kövül rideg Pantheonná, 

ha alakjai mögött a természetet is látjuk; s napjaink gazdag irodalmi információhalmazát akkor 

tudjuk magunk alá gyűrni, ha tájékozódni tudunk benne. Az irodalomnak élete van, egyetlen, 

születő, mozgó, változó szervezete, amely mindennap új értékeket hoz létre, és mindennap 

alkotókat és műveket rostál ki és ítél feledésre.”9 

A fentiekből az is kitűnik, hogy jellemnevelő hatást tulajdonított az irodalomnak. 

Meggyőződéssel vallotta, hogy ízlést, igényességet, disztingváló képességet alakít, formál, s 

megtanít a maradandó meglátására, az értékek kiválasztására, s az asszociációs képesség 

kifejlesztésére. Nagyon jól tudta azonban azt is, hogy az olvasóvá válás, az élő irodalommal 

való kapcsolatteremtés egy folyamat. Az iskola, a tanár megadhatja az indulás lelkesedését, 

interpretálhatja a művek esztétikai értékét, segítséget nyújthat a helyes irány megválasztásában, 

a további azonban már nem rajta múlik.  

Megteremtette a lehetőséget a diákok számára, hogy találkozhassanak az élő 

irodalommal, bizonyos értelemben „laboratóriummá” tette az iskolát. Az ő tanári működése 

során többek között olyan kortárs író-vendégei voltak az iskolának, mint Arató Károly, Bárdosi 

                                                 
8 Bozóky Éva: Beszélgetés Tüskés Tiborral. In: Könyvtáros, 1976. június, XXVI. évf. 6. sz. 361.   
9 Uo. 59-60. 



Németh János, Bertha Bulcsu, Csorba Győző, Fodor András, Hernádi Gyula, Lázár Ervin, 

Mándy Iván, Mészöly Miklós, Pákolitz István, Pál József, Szederkényi Ervin, Takáts Gyula és 

Thiery Árpád.  

Zsávolya Zoltán meglátása szerint „…nemzedékek nőttek fel az iskolai és iskolán kívüli 

irodalmi műveltséggel, verselemzéssel foglalkozó, összművészeti fejtegetéseket tartalmazó 

könyvein vagy éppen város- és tájmonográfiáin, visszaemlékezésein.”10 

Sokat és könnyen írt. Számára az írás a személyes megnyilatkozás alkalmát jelentette. 

Szeretett beszélni, adomázni, „leltározó műveltsége” és tanáros attitűdje miatt pedig 

önkéntelenül is szerteágazóvá tette a vallomástétel műfaját. Minden megszólalása olyan volt, 

mintha mesélt volna. Kiváló rétori képességekkel rendelkezett. Ehhez párosult a lényében rejlő 

teatralitásra való hajlam, amelynek a „közönségre” tett hatását már előre, szájszegletében 

bujkáló mosollyal várta. Keze együtt élt a szöveggel. Mindig volt egy története, egy, a hozzá 

intézett kérdéshez illeszthető anekdotája. Sokszor a szemére vetették, hogy amikor megszólal, 

nem a maga nevében beszél, hanem megnyilatkozik, kinyilatkoztat, kioktat. Kétségtelen tény, 

hogy volt benne egy adag hiúság, szereplési kényszer, de sohasem volt benne szerepjátszás, 

színpadiasság vagy mellébeszélés. Tisztában volt saját képességeivel, s ennek elismerését el is 

várta, bizonyos helyzetekben szinte kiprovokálta. Szerette, ha megdicsérték, ha elismerték, ha 

foglalkoztak vele. Az alázat, a szerénység nem volt az erőssége. 

Tanárságából fakadt a bátor, nyílt kiállás és a görcsök nélküli előadásmód, 

olvasottságából, irodalomtörténészi vénájából pedig a magabiztosság, itt-ott a tévedhetetlenség 

tudata. Írásaiban sokkal óvatosabban fogalmazott. Indulatosságából fakadó hirtelenkedéseit a 

papír és az írógép tempója kordában tartotta, fegyelmezte. Zsávolya Zoltán szerint, 

„intellektuálisan szenvedélyes (egyben érzékletes) oktatómodor”11 volt rá leginkább jellemző. 

De sem az „oktatómodor”, sem a fejében lévő óriási ismeretanyag miatt nem vált nehézkessé, 

professzorossá. Természetes könnyedséggel és derűvel adta elő tiszta és meggyőző gondolatait, 

s ebbe belevitte teljes egyéniségét. Szuggesztív előadó volt, akire nem lehetett nem odafigyelni. 

Nemcsak a fejében volt együtt a mondandója, hanem mindjárt a nyelve alatt is! 

Nehéz volt mellette megszólalni. Irányította a beszélgetéseket, amelyek közül még a 

leghétköznapibbakra is kis jegyzetekkel készült. A lámpalázat nem ismerte, sohasem volt 

ideges, tudta mit, mikor és hogyan kell tálalni. Arcmimikája, egész teste benne volt a 

mondandójában. Gondolkodási mechanizmusa, mondatfűzése egyéni stílust kölcsönzött 

személyének, amelyet a zalai és somogyi tájszavak gyakori használata, s a zárt és nyílt „e” hang 
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kiejtésbeli különbségének érzékeltetése tovább finomított. Teljesen egyedi, sajátos 

stílusuniverzuma volt. Szellemesség, hajlékony gondolatok, frissesség jellemezte ezt az egyedi 

„stílusuniverzumot”. Nem állt távol tőle az irónia, amelynél olykor túlzásokba esett, s könnyen 

megbántott vele másokat. Ha támadás érte, határozott volt, nem hagyta magát sarokba szorítani. 

Az indulat – bár próbálta fékezni magát – többször elragadta, lényéből fakadó türelmetlensége 

nem egy alkalommal felülkerekedett józanságán, lobbanékonyságával nehezen, vagy 

egyáltalán nem bírt. Önnevelésre való nyitottságát azonban élete utolsó heteiben, hónapjaiban 

sem adta fel. „A szelíd beszéd megtöri a csontot.”12 Ezt a népi bölcsességet 2009. február 18-

án, mintegy saját maga okulására írta be naplójába, tízszer egymás alá! 

Egy-egy könyv megírását az úgynevezett anyaggyűjtés előzi meg. Normális esetben 

ennek egyik fő forrása a könyvtár, a másik pedig a mindennapi tapasztalat. Az egyik a száraz, 

tényszerű anyagok összegereblyézése, a másik ennek az anyagnak érthető és élvezhető 

formában való hiteles közlése. Esetében ez utóbbi szétválaszthatatlanul összefüggött iskolai 

tevékenységével.  

A tanítás bizonyos értelemben a kísérletezés műhelye, mindennapi gyakorlótér, ahol a 

tanár, ha mellette még író is, olyan önkéntelen vagy éppen nagyon is tudatos segítséget kap 

diákjaitól, amelyek nagyban segíthetik őt újabb művek megszületésében. „Azt is elmondhatom 

néhány könyvemről, hogy nem is én írtam őket, hanem tanítványaim. Vagy legalábbis 

tanítványaim nélkül soha nem írtam volna meg.”13 Vagy máshol: „Számomra a tanítás irodalmi 

szolgálat volt. Nem a körülményekben hittem, hanem az emberi kapcsolatokban. A diák 

számomra munkatárs volt, az iskola pedig eleven, hatékony munkaterület.”14 

A fentebb már említett Rónaky-féle cikkben megidézett tanáregyéniség nem a lelkes 

tanítvány túlzó, és a régi eseményeket, emlékeket megszépítő visszaemlékezéseinek a 

szüleménye, hanem valóság. Tüskés Tibor a maga mindenre nyitott sokoldalúságával, 

kíváncsiságával nekifeszült a város felfedezésének, s ebbe bevonta diákjait is. Meggyőződéssel 

vallotta, hogy az ember szellemi növekedésének, gyarapodásának alapja, hogy kérdezzen, hogy 

soha ne elégedjen meg a kész válaszokkal, hogy merjen kételkedni, legyen kíváncsi. Ezt 

példázta a maga életével és ezt várta el a diákjaitól is. Pedagógiai módszere a nyitottságra, a 

közvetlenségre, a széles látókörű gondolkodásmód kialakítására, s az önálló munkára való 

nevelésen alapult. Ez volt tanári hivatásának rendezőelve, gerince, s ugyanezek az elvek 
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köszönnek vissza munkáiban is, legyenek azok tájesszék, íróportrék, irodalomtörténeti 

tanulmányok, recenziók vagy éppen szociológiai vizsgálódások. 

Így kerülhetett sor többek között a pécsi Babits emlékek szakköri keretek között történő 

felkutatására. Az 1953-ban még mindössze huszonhárom éves, energikus, lelkes és tájékozott 

irodalomtanárnak nem lehetett különösebben nehéz belelkesítenie a nálánál alig öt-hat évvel 

fiatalabb diákjait egy kis nyomozómunkára. Meggyőződése volt, hogy a tankönyvek száraz, 

papírízű tananyaga önmagában nem elégséges az irodalom megszerettetésére, pusztán annak 

megismertetésére. Ezért fontosnak tartotta, hogy „A magyartanárnak legyen személyes 

véleménye az élő irodalomról, s ne csak mások véleménye alapján. Ha csak teheti keresse a 

találkozást az írókkal, hogy ezáltal pontosabban tehesse ki a hangsúlyt műveikben.”15 

Albert Zsuzsának adott interjújában elmondta, hogy 1953-ban Babits Mihály neve nem 

tartozott az éppen jól hangzó irodalmi nevek közé, mert a rendszer benne az individualizmus, a 

költői magány, a vallásos költészet egyik prominens képviselőjét látta és láttatta. Ilyen 

körülmények között különösen felértékelődik a fiatal tanár és szakköröseinek munkája, 

amelynek során felkutatták az egykori, még élő osztálytársakat, a fellelhető Babits-kéziratokat 

és leveleket, illetőleg felkeresték Lovász Pál költőt, aki az 1931-ben alakult Janus Pannonius 

Társaság főtitkára és Babits személyes ismerőse volt. Lovász volt a Társaság lelke, mozgatója, 

legfőbb szervezője, aki megnyerte az ügynek a város és a megye vezetőit – többek között 

Fischer Béla alispánt –, valamint az akkoriban Pécsre települt Erzsébet Tudományegyetem 

professzorait, mint például Tolnai Vilmos irodalomtörténészt. Lovász Pálnak, ennek az amúgy 

nagyon érzékeny embernek köszönhetően került kapcsolatba többek között Galambosi László 

költővel és Harcos Ottó íróval.  

De maga Lovász személyisége is megragadta. Kapcsolatuk az évek során barátivá érett, 

s egészen Lovász 1975-ös haláláig megmaradt. Ez alatt az idő alatt több közös irodalmi 

„vállalkozásuk” volt. A kettejük közötti viszonyt az oda-vissza értelmezhető segítő szándék 

jellemezte. Szirtes Gábor Két szólamban címmel megjelent Lovász Pál pályaképét megrajzoló 

kötetében ekképpen fogalmazott: „Lovász a későbbiekben nagy figyelemmel kíséri Tüskés írói 

munkásságát, elismeréssel szól alaposságáról, elmélyültségéről, »gyors fölfelé íveléséről«…”16 

Ez azonban visszafelé is igaz volt, hiszen a fiatal szerkesztő már a ’60-as években munkát adott 

Lovásznak a Jelenkor lektorátusánál, s a későbbiek során is figyelt az irodalmi perifériára 

szorult költőre. Halálakor nekrológgal emlékezett meg róla az Élet és Irodalom hasábjain. 
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A kitartó munka végül meghozta a gyümölcsét, az összegyűjtött Babits relikviákból 

kiállítás nyílt, s 1956. május 20-án, vasárnap, egy Palkovits Lajos által készített bronz 

domborművel díszített emléktábla került Babits egykori lakóhelyének, a Zrínyi utca 20-as 

számú házának a falára. Az emléktábla leleplezésekor Harcos Ottó mondta az ünnepi beszédet. 

Babits Mihály kosztos diákként évekig lakott ebben a házban, nagybátyjánál, Kelemen Mihály 

honvéd főtörzs-orvosnál. „Kelemen Mihály hajdani háza a Várady Antal és a Mátyás király 

utca sarkán található. A teleknek a Zrínyi utcára átnyúló részében áll az az egyablakos házrész, 

ahol apja halála, valamint anyjának Szekszárdra való átköltözése után a diák Babits Mihály 

szállást kapott. A diákszoba ablakát még 1956-ban is ugyanaz a fűrészelt deszkaborítás 

keretezte, amellyel a kétszárnyú ablakot a század elején díszítették. A ház falából rozsdás, 

öntöttvas gázlámpakar könyökölt az utcára. Ebben a környezetben nem volt nehéz elképzelni 

azt az időt, amikor – az Utca, estefelé sorai szerint – a kis Babits Misi ment a »sötétedő / pécsi 

utcán…«”17 

  

Babits 1891 és 1901 között az elemi iskola felső két osztályát a belvárosi, a gimnázium 

nyolc osztályát a pécsi ciszterci gimnáziumban végezte. S ha nem is végig lakott a fent említett 

házban, évekig innen járt be a közeli iskolába. 

Az emléktábla avatása több szempontból is figyelemreméltó időpontban történt. 

Egyfelől az ötletgazda mindössze huszonhat éves volt ekkor, másfelől Babits halála óta 

mindössze tizenöt év telt el. Ami még érdekesebbé teszi az eseményt, az az, hogy ’56 tavasza 

a forradalom előszelének időszaka volt, amikor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e változás, 

és ha igen, milyen mértékű. Bátorságnak számított tehát a „vihar előtti csend” fojtott levegőjű 

időszakában egy polgári, vallásos költőnek kultuszt teremteni, pláne fiatalokat bevonni ebbe a 

munkába.  

Bár Babitsról halálakor már utcát neveztek el Pécsett, a tényleges Babits-kultusz ezzel 

az aktussal kezdődött meg a városban, s talán nem túlzás azt állítani, hogy a mai napig tart. 

1963-ban, a költő születésének nyolcvanadik évfordulóján egy emlékünnepséget és irodalmi 

estet rendeztek, s az egykori ciszterci iskolában emléktáblát avattak a tiszteletére. 1981-ben egy 

Borsos Miklós által készített Babits mellszobor került az egyik pécsi köztérre, a mai Apáca 

utcába, s 1990-ben az egykori Komarov Gimnázium felvette a költő nevét. A 

rendszerváltozáskor a ciszterci rendhez visszakerült Nagy Lajos Gimnáziumban 1997-től 2004-
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ig évről évre megrendezésre került az országos Babits Mihály Nyelvhasználati Verseny. 

Továbbá – Tüskés Tibor jóvoltából – 1998/1999-es tanévben itt kerültek elhelyezésre azok a 

relikviák, amelyeket az egykori Janus Gimnázium diákjai gyűjtöttek össze Babitsról. Régi 

családi és iskolai fotók, levélmásolatok, önképzőköri bírálat Babits aláírásával, meghívók, 

újságcikkek és könyvek kerültek a gimnázium tanári előtti folyosó kiállító vitrinjeibe. 

Ennek a gyűjtőmunkának lettek az eredményei első munkái, amelyeket a Dunántúli 

Naplóban Irodalmi séták címmel publikált, s az a Babits-plakett, amelyet 1983-ban 

Szekszárdon, Babits születésének 100. évfordulóján, a „tolnai ügyek támogatásáért” kapott. 

Ugyancsak ennek az eredménye volt az 1984-ben publikált Babits és Pécs című összeállítás, 

amely több kiadást megért. Egyfajta irodalmi hagyományápolásként is felfoghatjuk ezt, 

amelynek segítségével a múlt kipróbált szellemi értékeit vissza lehetett lopni a köztudatba. 

Babitsot egész élete során írói példaképének, erkölcsi erőforrásnak, erős várnak tekintette. 

A 176 oldalas kis alakú kötetben fotók, levelek, visszaemlékezések, újsághírek, 

kordokumentumok kerültek egymás mellé. A könyvnek köszönhetően többek között 

megismerkedhetünk a fiatal Babits iskolai eredményeivel, a gimnáziumi éveivel, első irodalmi 

próbálkozásaival az iskolai önképzőkörben, a Janus Pannonius Társasággal való kapcsolatával, 

a város ihlette alkotásaival és Pécshez való, halálig tartó kötődésével. Megtalálhatóak a 

kötetben Babits egykori osztálytársainak visszaemlékezései, s az emlékére rendezett irodalmi 

est és emlékünnepség pontos és részletes programja is. A kötetet Csorba Győző lektorálta. 

Évtizedekkel később, 1998-ban, László Károly, a ciszterci gimnázium egykori diákja anyagi 

támogatásának köszönhetően a könyv egy második kiadást is megért. Aktualitását az adja, hogy 

Babits több művét is egykori iskolája és tanárai ihlették, így például a Timár Virgil fia című 

önéletrajzi regényét. 

Babitscsal foglalkozó írásai mérföldkőnek számítottak és számítanak ma is Pécs gazdag 

irodalmi múltjának feldolgozását illetően. Maga is profitált kitartó gyűjtőmunkájának 

gyümölcseiből, hiszen ezek voltak azok az első lépések, amelyek bevezették őt a pécsi élő 

irodalomba. Ezeken a kutatásokon keresztül ismerkedett meg a már fentebb emlegetett Lovász 

Pállal és Várkonyi Nándorral. Ez utóbbi az egykori Sorsunk című folyóirat főszerkesztője volt. 

Az emléktábla avatásnál jelen volt Bárdosi Németh János, s Csorba Győző barátsága is ide 

vezethető vissza.  

„Ezek az élő emberek a maguk kéznyújtásával közvetítették számomra az értéket, egy 

olyan értéket, ami itt, Pécsett – talán nem túlzás, ha azt mondom – a Gellért-legendától és Janus 



Pannoniustól kezdődően az itt járt Csokonain, Petőfin, Vörösmartyn és az itt diákoskodó Vas 

Gerebenen, Surányi Miklóson, Babits Mihályon keresztül a jelenig ér.”18 

Látni kell, hogy táj és irodalom között bensőséges összefüggés van. Az összefüggések 

feltárása pedig közelebb vihet minket az élő irodalomhoz. Aki ezzel kapcsolatba akar kerülni, 

igyekezzen megismerkedni a helyi színekkel – a couleur locale-lal – azaz a helyi alkotói 

közösségekkel. Ez tágabb anyagkezelést, az irodalom szélesebb értelmezését, szellemi 

nyitottságot kíván. Fel kell oldani a merev műfaji, esztétikai és ízlésbeli határokat, s a kapcsolat 

termékennyé válik. 

„A múlt irodalma: történelem, amelyet meg lehet tanítani és tanulni. Az élő 

irodalomban élmény nélkül nincs kapcsolat a mű és az olvasó között. Ezt élni kell. Ebben részt 

kell venni.”19 Nála ezek az élmények, tapasztalatok mind belekerültek a Janus Pannonius 

Gimnázium magyar óráinak keretébe, szemléletébe, oktatási koncepciójába.  

Ugyancsak ennek köszönhető az a számtalan pedagógiatörténeti, nevelési, oktatás-etikai 

témájú írás, a pécsi oktatás helyzetét áttekintő történeti jellegű publikációk sokasága és az a 

három kis korszerű – a mai napig használható – pedagógiai tárgyú tankönyv megalkotása is, 

amely a két évtizedes oktatói, nevelői munkásság legfőbb gyümölcseként, összefoglalásaként 

értékelhető. Ezek a Tankönyvkiadó gondozásában 1969-ben publikált Irodalmi nevelés a 

tanórán kívül, az 1970-ben megjelent Kortárs irodalom a középiskolában, valamint az 1971-es 

keltezésű Tizenkét óra filmesztétika című kötetek. A megjelenések dátumából jól látható, hogy 

ezek a művei életének abból a korszakából valók, amikor gyakorló pedagógusként és 

„gyakorló” íróként annyi konkrét tapasztalatot gyűjtött, hogy azokkal bátran a nyilvánosság elé 

állhatott. 

Munkájában az a meggyőződés ösztönözte, hogy iskola és tankönyvek nélkül ugyan 

aligha lehet széleskörű és igényes műveltséget kialakítani, viszont kizárólag a megszokott 

iskolai keretek erre nem elegendőek. Eddig vázolt életútja, saját életének példája azt támasztják 

alá, hogy a hagyományos eszközök személyes élmények nélkül a legkorszerűbb oktatási 

módszerek mellett sem hoznak tényleges eredményeket. Ezért már kezdő tanárként kereste az 

irodalmi nevelés egyéb lehetőségeit, az oktatói munka adta határok kitágítását. „Nem járhat 

rossz úton a tanár, ha a tanulók részvételét a munkában, az irodalmi kirándulásokat, a helyi 

irodalmi hagyományok megbecsülését, az irodalmi dokumentumok gyűjtését, a színházi, a film, 
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a rádió, a tv kínálta lehetőségeket, a tantárgyak közti kapcsolatot, az egészséges verseny- és 

játékszellemet is igénybe veszi az irodalmi nevelés hatásossága érdekében.”20 

A cél messze túlmutat a szokványos ismeretanyag átadásán, gondolkodásra, beszélni- 

és érvelni tudás szabatos elsajátítására, a diákok személyiségének kibontakoztatására és 

formálására törekedett. Ha ehhez hozzávesszük, hogy ténykedését nem lehet szimplán tanári 

megközelítésből vizsgálni, hiszen írói, szerkesztői tapasztalatait is nyilvánvalóan beépítette 

mindennapi oktatói, nevelői gyakorlatába, akkor megérthetjük, hogy ő elsősorban az irodalmat 

értő és igényes olvasókat akart nevelni diákjaiból. „Én így szoktam mondani: Sosem érdekel, 

hogy tanítványaim tíz év múlva, az első érettségi találkozón emlékeznek-e majd – mondjuk – 

Batsányi születési évére, de az igenis érdekel, hogy milyen kép lóg majd szobájuk falán. Nem 

leszek kíváncsi arra, hogy tudják-e, mi a különbség a históriás ének és a széphistória között, de 

az igenis izgat, hogy milyen könyvet vesznek a kezükbe. Nem veszem zokon, ha nem tudnák 

felsorolni a rokokó stílus sajátosságait, de azt igen, ha nem lenne ízlésük, ha nem tudnának 

egyéniségüknek megfelelően választani a heti tv-műsorból. Egyszóval: könyvolvasó emberek 

maradnak-e akkor is, amikor már nem lesznek számukra kötelező olvasmányok, élnek-e a 

művészettel akkor is, amikor már nem jegyre felelnek belőle?”21 

Fentebb emlegetett pedagógiai műveiben az irodalmi nevelésnek néhány olyan elemét 

vette sorra, amelyek a tanárok számára konkrét segítséget nyújthatnak, praktikus tanácsokat 

adhatnak az oktatásban. Ilyenek voltak az irodalmi kirándulások, a helyi irodalmi hagyományok 

ápolása, az iskola és a múzeumok kapcsolatának lehetőségei, a saját gyűjtemények 

kialakításának hasznossága, az élő irodalommal való találkozás élményadó jelentősége, a 

tantárgyi koncentrációból fakadó előnyök kiaknázása, az irodalmi versenyek és játékok 

ösztönző ereje, valamint az egyéb művészeti ágak iránti érdeklődés felkeltése.  

Írásait az ötletesség, a könnyedség, a témában való jártassága és természetessége tette 

hitelessé. A könnyen feldolgozható, rövid kis fejezetekbe foglalt elemzéseiben arra keresett és 

adott választ, hogy mindezt milyen keretek között lehet a legoptimálisabban megvalósítani. A 

magyar iskolaügy régi, jól bevált önképzőköri formájában látta a megoldást, amelyet egykori 

nagykanizsai évei alatt maga is megtapasztalt. Ezek a tanórán kívüli, nem korrepetálási 

szándékkal, hanem plusz ismeretekkel szolgálni akaró fórumok biztosíthatják tanár és diák 

számára egyaránt a továbblépés lehetőségét. „A régi iskola szükségképpen kitermelte a 

legjobbakban az igényt a művelődés önkéntes formáira. A bezártság elleni védekezés, az életre 

készülődés közösségbe terelte a diákokat. A tananyag kiegészítésére, a vitatkozó kedv szítására, 
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az ismeretszerzés kalandos és játékos formáira ma sem tudunk mást kitalálni, mint amit az 

önképzőkörök, a szakkörök nyújtanak. Ezek nyitnak ablakot a tanterven, ezek szállítanak friss 

vért az önművelés számára, itt próbálhatja, edzheti szellemi izmait az érdeklődő diák. Korszerű 

tartalommal megtöltve ma is ezek a tanuló-életstílusnak leginkább megfelelő önképzési 

formák.”22 

Mindezek miatt, nem csak az idézett művekben, hanem saját pedagógiai programjában 

is tevékeny kezdeményezőként élesztette újjá az önképzőköri formát iskolájában, nem törődve 

a fanyalgó kritikákkal. Munkásságának sikerét diákjainak generációi tanúsítják, akik ezeknek 

hatására indultak el az irodalmi, művészeti önnevelés útján. 

Az egykori gimnáziumi évkönyv tanúsága szerint, az 1957/58-as tanév őszén alakult 

meg a Janus Pannonius Gimnáziumban az önképzőkör, amely névadójául a XX. század nagy 

magyar nőíróját, Kaffka Margitot választotta. Céljául a tanulók általános műveltségének, 

látókörének szélesítését, előadó- és vitakészségének fejlesztését határozta meg. Mottóul pedig 

Kaffka Margitnak a fiához írt egyik gondolatát választotta: „Az ember csak azt tudja igazán jól, 

amit hibátlanul el is tud mondani, amire akár másokat is meg tudna tanítani.” Már az első 

évben három nyilvános ülést tartottak, ahol bemutatásra kerültek a tanulók alkotásai, művészi 

előadásai és tanulmányai, s az azokról készült bírálatok. 

Iskolai tapasztalatainak további gyümölcsei között kell megemlítenünk a különféle 

elemző kötetek sokaságát: a már emlegetett pécsi vonatkozású irodalomtörténeti könyveket, az 

irodalmi oktatásban használható, s abból leszűrt munkáit is. Ilyen volt többek között az 1976-

ban megjelent Versről versre című verselemző, valamint az 1991-ben kiadott Titokkereső című 

novellaelemzéseket tartalmazó kötete, s a számtalan egyéb, kritikai gyűjtemény, feldolgozás, 

mint a Pannóniai változatok (1977), a Mérték és mű (1980) és a Triptichon (1986). 

Egy rövid kitérő erejéig említést kell tennünk egyik kolléganőjéről, Stetka Éváról is, aki 

ugyan csak pár évig tanított a Janus Pannonius Gimnáziumban, de maga is irodalommal 

foglalkozó ember lévén, talán szellemi értelemben közelebb került hozzá, mint a többiek. 

„Kedves, légies lény volt. Mohó szeretetvágy élt benne, a csöndet, a magányt kereste, a zenét 

szerette.”23 Versei jelentek meg a Rónay-féle Vigiliában, s a pécsi Dunántúlban. Első kötete 

megjelenésekor, 1958-ban, már nem lakott Pécsett, de kettejük között a kapcsolat megmaradt, 

vagy inkább újjáéledt. Egyik első kritikáját Stetka könyvéről, Az ébredés partjáig című 

verseskötetről írta az akkor induló Jelenkorba. Sőt, még ugyanebben az évben, több fiatal szerző 

mellett őt magát is meghívta egy pécsi irodalmi felolvasó-estre. Mint értő szemű szerkesztő, a 
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továbbiakban is figyelemmel kísérte az egyre jobban magába forduló költőnő életét és 

látomásos költészetét. Köteteiről rendre kritikákat közölt különféle lapokban. 

A Janus Pannonius Gimnáziumban eltöltött majd húsz év természetesen mély nyomokat 

hagyott Tüskés Tibor lelkében. Nemcsak diákjai, hanem ő maga is gazdagodott az itt töltött 

évek alatt. Azt szokták mondani, hogy aki fiatalokkal foglalkozik, az maga is fiatal marad a 

lelkében. Ő ezek alatt az évek alatt vált érett férfivá, felnőtté: férj, apa, osztályfőnök, szerkesztő, 

író és tanár lett, de mindvégig megmaradt fiatalos lelkülete. Diákjaival a későbbiekben is 

tartotta a kapcsolatot, akik közülük többen miatta választották hivatásuknak a tanári pályát. 

Ez azonban már akkor sem lehetett könnyű. Különösen az osztályfőnöki munka kívánt 

és kíván ma is nagy körültekintést a különféle személyes ügyek rendezésében, s vár el kellő 

lelki és pszichológiai tájékozottságot a tanártól. Feladata a szaktanárokéval szemben nem 

oktatási, hanem nevelési téren jelentős: diákjai otthonról „hozott” sűrűsödő családi 

problémáinak megoldásához kell segítséget nyújtania. Fodor egy 1965-ös naplóbejegyzéséből 

tudjuk, hogy ez mennyire így volt. Egy Fülep Lajosnál zajló beszélgetés részletének feljegyzése 

és idézése mutat rá néhány konkrét esetből fakadó nehézségre. Tüskés ebben a beszélgetésben 

„…sivár helyzetjelentést ad[ott] a pedagógia csődjéről. Egy osztályban ősz óta két 

öngyilkossági kísérlet, két szökés fordult elő, két lányt pedig pornográf irományok másolásán 

kaptak rajta.”24 

Amíg a szaktanár a tudásához mérten a lehető legjobban leadja az anyagot, felkelti az 

érdeklődést diákjaiban, addig az osztályfőnök szerepe inkább iránymutató, mint tájékoztató 

jellegű. Mindezt ráadásul az amúgy sem könnyű gimnáziumi évek kamaszkori lázadásainak 

helyes kezelésével. Jó szaktanárrá válhat az ember gyakorlattal, szorgalmas tanulással, de jó 

osztályfőnöknek csak születni lehet. Kell hozzá valamiféle érzékenység, amellyel a tanár 

diákjai bizalmába férkőzhet, ehhez viszont meg kell találni azt a különleges nyelvet, amelyet 

mindkét fél beszél és ért. Az osztályfőnökség a tanári pálya csúcsa, csak kiválasztott 

egyéniségek képesek azt jól ellátni. Élete folyamán többször alkalmasnak találtatott 

osztályfőnöknek, s nem pusztán a hivatalos oldal, hanem a diákok véleménye alapján is. Ebben 

nyilvánvalóan jelentős szerepe lehetett a született adottságok mellett egykori piarista tanárainak 

is, akik saját, személyes példájukkal évtizedekkel később is hatottak a fiatal tanár 

személyiségére, módszereire.  

                                                 
24 Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal II. Bp., Magvető Könyvkiadó, 1986. 358. 



 „Amikor már magam is tanítottam, akkor döbbentem rá, hogy egy gesztusom, 

mondatom, fordulatom, a tanítványaimmal szemben támasztott igényem mögött tanáraim 

szava, mozdulata húzódik meg.”25 

A rá nehezedő iskolai terheket az úgynevezett Jelenkortól való visszatérése után egyre 

nehezebben viselte. Nehezen ment a visszaszokás a heti 30-36 órás „robotba”. Egy 1965-ös 

levelében így fakadt ki Fodornak: „…mindezek mellett kötelező iskolai dolgaimat is el kellett 

látni, s épp e hétre esett a levelező hallgatók beszámoltatása: délutánonkint mintegy száz ember 

meghallgatása. Idegölő, borzalmas munka, a részegséghez hasonló bódult állapotba kerül az 

ember, bekerítették, tehetetlen. Elérkezett az a pillanat, amikor úgy érzem föl kell lázadnom az 

iskola ellen, igazgatóm ellen. Annyira szembetűnően aránytalan a kollégák megterhelése, hogy 

képtelenség tovább hallgatnom. Az osztályfőnökség, a szakkörök mellett az iskola-újság 

szerkesztését bízzák rám […] s ha arra kell ember, hogy figyelje az iskola-rádió műsorát és írja 

meg véleményét, megint csak hozzám fordulnak.”26 

Panaszkodó hangú levelei megszaporodtak, az iskolai feladatokat egyre terhesebbnek 

érezte. Az iskolaügy helyzetéről, az oktatás színvonaláról, a technikai feltételek hiányosságairól 

és főként a pedagógus társadalomról gyűjtött negatív tapasztalatait, gondolatait 1966 

szeptemberében a Valóság című folyóiratban Egy tanár töprengései címmel adta közre. „Az 

iskola szellemi motorja a tanár. A tantervek korszerűsítése, a tankönyvek folytonos cseréje, a 

szerencsésebb technikai adottságok sem szorítják háttérbe szerepét. A diák mellett a 

legfontosabb személyi feltétele az iskolának, a tanításnak. A rang, a megnőtt szerep, a 

társadalmi felelősség indokolja az elégedetlenséget, a panaszt, a morgolódást. Kevés a jó 

pedagógus.”27 

Bár a cikk utóiratában hangsúlyozta, hogy írása nem egy konkrét iskoláról szóló 

beszámoló, nem modell után készült portré, mégis botrányt kavart az iskolában. Igazgatója nem 

nézte jó szemmel, hogy meglátásait a nyilvánosság elé vitte. Az ügyből végül egy alapos 

„fejmosáson” kívül nem lett semmi. 

Nem a tanítással volt baja, hisz azt mindig is szerette, hanem az adminisztráció lélekölő 

egyhangúságával, a túlzott lekötöttséggel, az iskolát működtető elgépiesült üres 

mechanizmusokkal, a véget érni nem akaró konferenciákkal, dolgozatjavításokkal. Úgy érezte, 

hogy ebben a „begyöpösödött” légkörben teljesen kiszikkad, elsorvad.  
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Hangulata hullámzó volt, lelkesedése újra és újra visszatért. A későbbiek során több 

írása is megjelent az iskoláról, amelyek azonban már osztatlan sikert arattak az érintetteknél. 

Ennek egyik szép példája a Vallomás a városról kötetének Egy nap az iskolában című fejezete, 

amely a Janus Pannonius Gimnáziumnak szóló vallomás. Húsz év tapasztalata, meglátásai, 

pozitív-negatív kritikai észrevételei összegződnek itt tízegynéhány oldalon. Mintha egy regény 

első fejezetének bevezető sorait olvasnánk. 

„Ebbe az utcába sosem süt be a nap. Az utca kelet-nyugati irányban húzódik, s a déli 

oldalon álló, északra néző, szürke szemű házak szomorúságukban mintha megtagadnák a fényt 

azoktól a szemben lévőktől is, amelyekbe pedig belőhetné sugarait a nap. 

Az utca elején, a bíróság és egy ipari nagyüzem irodaépülete között áll az iskola. 

A palaszürke hajnali derengésben szinte egymásra hajolnak a házak. Az utcaseprő 

egyetlen karhúzással összeköti a két járda szélét. Az utca valaha csöndes, elhagyatott hely volt 

a városban. A forgalom ma már annyira megduzzadt, hogy a járműveket egy irányba kellett 

terelni. […] A zaj a falak tövéből hallatszik, s a zárt ablakon át is betolakszik az épületbe. […] 

Aki a túlsó járdáról fölnéz a kétemeletes épület homlokzatára, az álreneszánsz, koraeklektikus, 

palazzónak álcázott falakra, azonnal tudja, hogy iskola előtt áll. Az íves kapumélyedés az épület 

tengelyében van elhelyezve, fölötte kőbe dermedt, könyvön pihenő bagoly. A szimmetrikus 

homlokzaton három sorban futnak a timpanonnal lezárt ablakok. Az emeleteket kiugró 

övpárkányok választják el egymástól. Középmagasságban négy, ma már ismeretlen 

rendeltetésű, szekérkeréknyi gipsz dombormű: két-két szembenéző arc. A nyugodt ritmusú, 

méltóságos épület komolyságra int. »A tudomány szentelt csarnoka« – ilyesmi jut az ember 

eszébe a hajdani, dagályosan fogalmazott igazgatói tanévnyitó beszédek fordulatai közül.”28 

Másik szép példája a Janus Pannonius Gimnáziumhoz való kötődésének az iskola 

fennállásának 75 éves jubileumán rendezett iskolatörténeti kiállítás megnyitásakor Az iskola és 

az idő címmel elmondott beszéde.  

Munkásságának ez a része elsősorban nem nyomtatásban, hanem a tanítványok 

sokaságának emlékezetében őrződött meg. Ő maga így emlékezett rá a 2000. évben: „… az 

iskolának van még egy olyan tulajdonsága, amely megkülönbözteti minden más munkahelytől. 

Itt az idő múlását csak a tanár érzékeli. A padokban mindig fiatalok, tizennégy-tizennyolc éves 

fiatalok ülnek. De a katedrán ülő tanárra minden esztendő újabb és újabb súlyokat rak. Ez 

pedig mindkét féltől nagy-nagy tapintatot kíván. […] Tudom, az iskola roppant érzékeny a 

változásra, a múló időre. Változnak a tankönyvek, változik a tananyag, változik az 
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ismeretátadás módszere, változik a házirend, az egyenruha, az iskolatáska formája. Mások a 

kötelező és a pad alatti olvasmányok… Bizonyára az első pillanatban megriadnék, ha ma 

kellene irodalomórát tartani a Janus Pannonius Gimnázium valamelyik, érettségi előtt álló 

osztályában. De valami, a leglényegesebb, húsz éve, ötven éve, ötszáz éve, állandó az iskolában: 

csak emberséggel, szeretettel, megbecsüléssel »működő« intézmény. Egy másik család. A kis 

család mellett a nagy család.”29 

Tüskés Tibornak 1973. augusztus 31-ével szűnt meg végleg a pedagógusi jogviszonya 

az állami Janus Pannonius Gimnáziumban. 
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