
ÉLETFAVIRÁG – ROVAT: 

 

TÜSKÉS TIBOR EMLÉKEZETE 

 – BESZÉLGETÉS DR. NAGY ANNÁVAL, AZ ÍRÓ ÖZVEGYÉVEL 

 

Tüskés Tibor író, kritikus, irodalomtörténész, lapszerkesztő az idén töltötte be volna 90. 

életévét, tavaly pedig halálának 10. évfordulójára emlékeztünk. Az író emlékére két 

tájegység, az Ormánság és a somogyi Balaton-part iskolásai, drávafoki diákjaink – 

összefogva a balatonföldvári iskola tanulóival – mesemondásban, meseíró és versmondó 

versenyen valamint rajzpályázaton idézték föl alakját és életművét. 

Pécs és a Dél-Dunántúl szellemi életének egykori szervezőjéről az író özvegyével, Dr. 

Nagy Anna jogásszal, az iskolafenntartó Baranyai Református Egyházmegye gondnok 

asszonyával beszélgettünk. 

 

– Aki Tüskés Tibor életrajzába belepillant, egy rendkívül sokoldalú életműre talál. 

Író, kritikus, tanár, irodalomtörténész, könyvtári munkatárs, szerkesztő, és a Dél-

Dunántúl irodalmi életének szervezője, Németh László szavaival, „a szellemi élet 

organizátora”. Prózai írásai mellett versekkel és rajzokkal is kifejezte világlátását. 

Ha egyetlen minőséggel kellene jellemezni alakját, mi volna az? 

 

– Nehéz egyetlen minőséggel jellemezni, mert összetett, sokoldalú személyiség volt. 

Alkotóként az igényességet emelném ki jellemvonásai közül. Elsősorban magával 

szemben volt igényes: csak olyan írást adott ki a kezei közül, amiről tudta, hogy 

színvonalas, tartalmas, nyelvtanilag hibátlan. Szerkesztőként, kritikusként 

másoktól is ezt követelte meg. Ebben nagyon szigorú volt. Emlékszem 

felháborodására, amikor egy írás korrigálásakor felfedezte, hogy a gondolatjelet 

és a kötőjelet következetesen rosszul használja a szerző. Történetesen én voltam 

az…  

 

– Hozzánk, mint „iskolásokhoz” leginkább az a két évtizedes pályaszakasza kötődik, 

amelyben magyar-történelem szakos tanári diplomáját kamatoztatta a Janus Pannonius 

Gimnáziumban. Mennyire volt ő tipikus tanár, illetve hogyan tükröződött 

személyiségében és más munkáiban a pedagógus? 

 

     – Tibor született pedagógus volt. Életeleme volt a tudás átadása és a közösség. 

Személyiségének igazi, lebilincselő lénye akkor szikrázott föl, amikor ez a kettő 

együtt volt. Az iskola volt a legideálisabb erre, azért is, mert a fiatalok szellemi 

formálását küldetésének érezte. Nagyon jó előadó volt, élvezet volt hallgatni. Akkor 

is, ha csak nekem mesélt; magyarázott séta közben, a krumpli pucolása közben a 

konyhában, a vonaton, a színházi előadás szünetében. Mindenről tudott valami 

újat, érdekeset mondani. Szükségét érezte a továbbadásnak; megosztotta tudását, 

gondolatait.   Mindig szépen, kereken fogalmazott, ösztönösen kerülte az oda nem 

illő kifejezéseket, pedig sokat és szívesen beszélt.                  

          

 

 



– Tüskés Tibor nemcsak sokoldalú, de szellemi szekértáborokon átlépő szerző is 

volt, hiszen a népi író Veres Péterről mint „pátriárkáról” írt, de kötődött az 

újholdas Pilinszky, valamint a nyugatos utódok, a városi írók, az urbánusként 

nemzeti Mészöly Miklós szellemiségéhez is. Legközvetlenebb társaként 

milyennek ismerte meg emberi hitvallását, és alkotói identitását? 

 

– Az egyenes gerinc, a tisztesség, a hűség; ezekkel tudnám összefoglalni Tüskés 

Tibor emberi hitvallását. Ezek szerint élt és ezekhez az erkölcsi értékekhez 

ragaszkodott akkor is, amikor ebből súlyos egzisztenciális, az írói pályáját 

kerékbe törni szándékozó erőkkel nézett farkasszemet. Kemény, szilárd jellem volt. 

Alkotói identitása: értékes irodalom létrehozása, művelése, terjesztése. Szerinte 

egy művet, életművet kizárólag az értéke alapján szabad megítélni: egy alkotás 

értékes vagy értéktelen, minőség vagy fércmű. Ezért tudta nagyra becsülni a népi 

írónak tartott Kodolányi János történelmi regényeit, vagy az urbánusnak 

elkönyvelt Mészöly Miklóst, az újholdas Lengyel Balázst. 

 

– Saját szellemi munkája mellett műhelyszervezésre, fórumteremtésre is 

vállalkozott – egy félig tiltó, félig tűrő, félig támogató, nehéz korszakban. Mit 

tudhatunk az általa felkarolt, sokáig szilenciumra ítélt szerzőkhöz, Kodolányihoz, 

Weöres Sándorhoz, Mészöly Miklóshoz fűződő kapcsolatáról, ill. Csorba 

Győzővel kötött barátságáról? 

 

– A felsorolt írókat, költőket a műveik alapján nagyra becsülte, tisztelte. Felismerte 

szellemi, művészi nagyságukat, ezért mintegy kötelességének érezte, hogy közölje 

kézirataikat a Jelenkorban. Ebből fakadtak a több évtizedes személyes 

kapcsolatok, amelyek kölcsönösen gazdagították egymás alkotói pályáját. 

Levelezésük jól illusztrálja ezt, és azt is, ha a személyes kapcsolatukban feszültség 

támadt. Csorba Győzővel – mivel ő Pécsett élt – szorosabb kapcsolata volt, és 

kollégák is voltak a Megyei Könyvtárban. Megrendítő volt számomra, amikor 

Tibor elmesélte kórházi látogatását a haldokló Csorba Győzőnél, akit akkor 

láthatott utoljára. Ha kimegyek a temetőbe, mindig eszembe jut. Csorba Győző és 

Tüskés Tibor egymástól csak pár méter távolságra pihennek. Tibornak a 

valóságban egyetlen,igazi jó barátja volt: Fodor András költő. Több évtizedes, 

Fodor András haláláig tartó barátságukat közel 1500 levél dokumentálja.       

 

– Mi az, amit Tüskés Tibor emlékezetére, életművére és alakjára gondolva 

fontosnak tart átadni a most felnövekvő fiataloknak? 

 

– Tibor sokszor idézte Veres Pétert, mert osztotta álláspontját. Egy ember életét, 

jellemét alapvetően meghatározza, hogy kamaszként, fiatalként mivel találkozik 

először: a munkával vagy a léhasággal, a korai testi szerelemmel. A munka – akár 

fizikai, akár szellemi – kifejleszti, megerősíti a személyiséget. A könnyen 

megszerezhető javak könnyelművé tesznek, nem tanítanak meg becsülni a 

személyes erőfeszítést, nem ösztönöznek a többre, a jobbra. Tüskés Tibor emberi 

tartását, alkotói magatartását alapvetően meghatározta kereszténysége, erős hite 

(piarista gimnáziumban tanult). Ez volt a sorvezetője élete kritikus helyzeteiben, 



munkájában, családi életében. Ez sugárzik át életművén, és ezt tudja átadni a 

mostani ifjúságnak is.  József Attila írja a „Születésnapomra”című versében: 

„Én egész népemet fogom / nem középiskolás fokon / tani-/ tani.” Tüskés Tibor 

könyvei, írásai ezért születtek. Örök-pedagógusként életével, munkájával tette 

hitelessé, amit tanított és tanít ma is.        

 

Végül, de nem utolsó sorban egész kollégiumi közösségünk nevében, kérem, fogadja 

köszönetünket az elmúlt években nyújtott fenntartói támogatásért. Isten áldását kérjük az 

újabb egyházmegyei gondnoki megbízatásának idejére is! 

Köszönöm a beszélgetést!   

 

felszerk   

 

  


