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Tüskés Tibor hite 
 

Meggyőződéssel állítom, hogy Tüskés Tibor hívő ember volt. Ez nem pusztán annyit 

jelentett, hogy katolikus családban született, hogy gyermekkorában megkeresztelték, hogy 

annak rendje és módja szerint tizennégy évesen, 1944-ben, Pacsán bérmálkozott, hogy a 

nagykanizsai piarista gimnáziumban végzett, s hogy néhány évig cserkészkedett. Ez élő, 

valóságos hit volt, nem valamiféle felvett manír, szóvirág, képmutató jámborság. Életének 

utolsó évében vezetett naplójának feljegyzéseiből ez tisztán kirajzolódik. Az imádságok, a 

spontán fohászok, a mellékesen feljegyzett, szentmisékre vonatkozó bejegyzések, a 

„teológiai” elmélkedések a Mi Atyánk imádság esetleges rossz fordításáról, mind-mind azt 

mutatják, hogy nemcsak beszélt róla, hanem valóban élte is.  

„És hálás vagyok leginkább (s ezt próbálom itt, s majd este a Te Deumkor 

megfogalmazni) Annak, akitől eddigi életem annyi ajándékát, kegyelmét kaptam. Kint, a 

Szamócában [T.T. hétvégi háza 1991-től a Mecsek oldalán, a Szamóca utcában volt – a 

szerző]  szoktam ezt leginkább »kiénekelni« magamból. Most ez a fehér papír, ez a pár sor 

rejtse.”1 

 

Hitbéli meggyőződésének elmélyülésében nyilvánvalóan kimagasló szerepe volt annak 

az 1940 és 1948 közötti nyolc évnek, amit kanizsai Piarista Gimnáziumban töltött. A piaristák 

1765-ben telepedtek meg Nagykanizsán, s egészen 1948. június 16-ig, az egyházi iskolák 

államosításáig működtették gimnáziumukat.  

A piarista rendet Kalazanci Szent József kifejezetten azért hozta létre, hogy tagjai a 

gyerekeket szervezett, iskolai keretek között tanítsák, neveljék. Ő maga Róma külvárosának 

utcagyerekeit gyűjtötte maga köré. Nevelésük alapelvei között olyan pedagógiai módszereket 

találunk, mint az egyéni képességek és tehetségek felfedezése, kibontakoztatása, a gyermek 

személyiségének tiszteletben tartása, a világnézeti tolerancia, a pedagógiai kísérletek és a 

szellemi kezdeményezések támogatása. A kegyesrendi atyák, igazi tanító rendként, egész 

életüket a tanításnak és a nevelésnek szentelték. Óriási eredményeiket erőszak nélkül érték el. 

„Pietati et litteris”, azaz a kegyességnek és a tudományoknak – olvasható egyetemes értékű 

eszményeik között, amelyet gimnáziumaikban is igyekeztek megvalósítani. 

A kanizsai gimnázium és a rendház épülete eredetileg az Eötvös téren volt, amikor 

azonban Tüskés Tibor az iskola diákja lett, már a Sugár úti, egykori Frigyes-laktanya épületét 
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használták. Az 1923-ban megtörtént költözködés jelentős minőségi változást hozott az 

oktatói-nevelői munka infrastruktúráját illetően. Tágasabb épület, több tanterem, könyvtár, 

múzeum, szülői fogadószoba, a másvallásúak hittantermei, cserkészotthon, ének- és 

zeneterem, a Mária Kongregáció helyisége, tornaterem öltözővel, hogy csak a 

legfontosabbakat említsem. Az 1928/29-es tanévben elkészült az ötven fő befogadására 

alkalmas konviktus (kollégium) épülete, majd 1934. december 8-án felszentelték az iskola 

mellett a piarista kápolnát is. 

A nagykanizsai iskola híres volt oktatói, nevelői munkájáról. Az iskolai ellenőrző 

füzet elején található „tudnivalók”-ból idézek, 1948-ból: „A piarista iskola tanítványait 

férfias keménységre, komoly munkára szoktatja, vallásosságra, hazaszeretetre neveli és 

művelődésünk értékes elemeire oktatja. Hogy ezt a hármas célt minél jobban megközelíthesse, 

ősi hagyományai szellemében megállapította tanulmányi és fegyelmi rendjét.”2 Itt 31 pontból 

álló felsorolás következik, amelyek a konkrét szabályokat tartalmazzák. Ennek részletezésétől 

eltekintek, de azért annyit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy legelső helyen a hitélettel, 

vallással kapcsolatos rendelkezés található: „Minden tanuló lelkiismeretesen teljesítse vallási 

kötelezettségeit. A hétköznapi szentmise hallgatása alól kellően megokolt esetben az 

osztályfőnök urak adnak felmentést, vasár- és ünnepnapokon a szentmisének más templomban 

való hallgatására az igazgatótól kell engedélyt kérni. A tanuló a meghallgatást igazolja.”3  

A diákok számára rendelt mindennapi misehallgatás tehát olyan alapvető nevelési 

koncepció volt a kegyesrendi atyák pedagógiájában, amely megteremtette minden más irányú 

elvárásuk alapfeltételeit. 

Tüskés sok egyéb mellett itt került kapcsolatba a cserkészettel is, amelynek Szűcs Imre 

tanára hatására a háború után lett a tagja. Az 1919-ben alakult 74. sz. Törekvés 

Cserkészcsapat tagjaival, regös cserkészként járták a Nagykanizsa környéki falvakat, 

Galambokot, Homokkomáromot és Nagybakónakot, stb., s néprajzi „kutatásokat”, 

gyűjtőmunkát végeztek. A gimnáziumi évkönyv 1946/47-es számából tudjuk, hogy az iskolai 

regös csoportok jobb időben akár kéthetente is felkerestek egy-egy környező falut, ahol 

táncokat, dalokat és népi játékokat adtak elő és gyűjtöttek.  

Az 1947/48-as gimnáziumi évkönyv már egy egész kis fejezetet szentelt a regös 

cserkészek munkájának, de már nem cserkészeknek, hanem csak csoportnak nevezi őket. A 

kommunista rezsim előretörésével párhuzamosan egyre jobban visszaszorult a cserkészet az 

úttörő mozgalommal szemben, ezért tükrözik az itt idézésre kerülő sorok már ezt a hang- és 
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stílusváltást. „A regös csoport célkitűzése az, hogy a magyar népi kultúra és hagyománykincs 

megismerésével, ápolásával és terjesztésével előmozdítsa falu és város egymásra találását és 

így szellemi téren munkálkodjék a demokratikus magyar társadalomért. E cél elérésének 

eszközei voltak a március-április hónap folyamán szombatonként rendezett »regös-találkák« a 

magyar szórakozásformák (tánc, ének, ballada, népi játék) népszerűsítésére és a magyar 

sorskérdések megvitatására. Erre a testvéri együttműködés szellemében iskolán kívüli 

ifjúságot is meghívtunk. Vezetője Tüskés Tibor volt.”4  

Kirándulások, portyák, táborok is köthetők a cserkészethez, amelyek a gimnazista diák 

lelki fejlődése szempontjából meghatározóak voltak. A természet közelsége eddig sem volt 

idegen a gyermektől, de az egyívású társak közelsége és az őket „terelgető” atyák jelenléte 

megsokszorozta az élményt. Kirándulásaik alkalmával eljutottak többek között a zsigárdi 

erdőbe, a Zrínyi-fához, amelyhez az a legenda fűződött, hogy a Kanizsa várát ostromló Zrínyi 

Miklós egyszer alatta pihent meg. Jártak a szentgyörgyvári hegyen lévő Romlottvárnál is, 

amely gyűrű alakú árokkal körülvett bozótos hely volt. Egy kis bolygatás után a földből 

cserépdarabok, téglák, agyagpipák kerültek elő. A hagyomány szerint az egyik kanizsai török 

basa nyaralója állhatott azon a helyen. De eljutottak messzebbre is, a Mura és a Dráva 

összefolyása közelében lévő Új-Zerinvár falai alá, amelyek mind-mind meghatározó élményei 

lettek a kamaszodó, s minden iránt érdeklődő diáknak. 

A már hetven éves szerző egy hosszabb, nyári tábor emlékét meg is örökítette 2001-

ben a Vigilia folyóirat hasábjain. Az 1945. júliusi cserkésztábor eseményei már csak az 

időpont miatt is érdekesek, és a 15 éves kamasz fejlődésének megértéséhez is 

elengedhetetlenek. Megtudjuk az írásból, hogy a mintegy 20-25 fiú két hetet táborozott a 

Kanizsától nem messze fekvő Gelsén lévő uradalom udvarán. A csapat akkori parancsnoka, 

dr. Szűcs Imre tanár úr volt, aki őt szemelte ki tábori főszakácsnak! A táborozás költségeihez 

való hozzájárulás élelmiszerekkel történt. Minden fiúnak kellett különféle nyersanyagokat 

hoznia: zsírt, konzervet, szalonnát, kolbászt, ki mit tudott szerezni. 

„A konyha egy földbe vájt, futóárokszerű mélyedésben működött. A tűztér fölé két 

tűzhelylap (platni) került. Itt a lábosokban lehetett főzni. A vizet nagy rézüstben külön 

forraltuk. Reggeli után a tábor lakói kirándultak, különféle próbákon vettek részt, én aznapra 

beosztott segédeimmel megkezdtem a konyhai munkálatokat. Ebédre többnyire főzelék 

(krumplifőzelék, paprikáskrumpli, babfőzelék) és kifőtt tészta (lekváros, diós, mákos tészta) 

volt a menü. Ezek elkészítéséhez a recepteket még a táborozás előtt anyám egy vonalas 
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füzetbe lediktálta. Úgy emlékezem, a táborozás végéig senki sem betegedett meg, senki sem 

került fertőzéssel kórházba, még gyomorrontásra sem panaszkodtak társaim.”5 

A következő évtől már ifjúsági rajvezetőként szerepel az évkönyvben. A mozgalom 

jellemnevelő hatásának pontosabb ismeretéhez azonban nem árt pár szóban ismertetni annak 

legfőbb jellemzőit.  

A cserkészet olyan önkéntes, politikamentes, vallásos, ifjúságnevelő szervezet, amely 

mindenki számára nyitott, származásra, emberfajtára és felekezetre való tekintet nélkül. A 

szervezet célját, alapelveit és nevelési módszerét az alapító lord Baden-Powell határozta meg. 

Ebben nagy szerepet kap az Istenhitre alapozott nevelés, amellyel rá akarják vezetni a 

fiatalokat a lelki és szellemi értékek megbecsülésére. Ez egy olyan életprogram, amelyet a 

cserkészfogadalom és a tíz pontból álló cserkésztörvény foglal össze. A cserkészetben három 

fő alapelv érvényesül: kötelesség Isten iránt, kötelesség mások iránt, és kötelesség önmagunk 

iránt. 

A cserkészet célja a fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak, valamint szociális 

érzékének kifejlesztése. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként a helyi 

közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek értékes és hasznos tagjai legyenek: „emberebb 

emberré, (jelen esetben) magyarabb magyarrá” váljanak. Fontos célja a nemzeti, így a magyar 

nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása. A célok közé tartoznak a 

zöldterületek, a védett természeti területek, a különleges rendeltetésű erdők és területek 

gondozása, továbbá az oktatás, a közösségi művelődési szolgáltatás, a könyvtári szolgáltatás, 

a szabadidő-sport, az üdültetés. Ezek alapján elmondható, hogy a cserkészpedagógia alapja 

az, hogy az egyénre, mint teljes egységre kíván hatni, személyiségének minden síkján 

igyekszik megszólítani, értelmes és élhető alternatívát felmutatni a tagjainak. 

 A cserkészet továbbá folyamatos önnevelést vár el tagjaitól. Ennek eszközei a 

fogadalom és törvények, a cselekedve tanulás, az őrsi rendszer, a folyamatos, vonzó és 

hasznos programok és a nemzeti kultúra ápolása. Az egyes elemek itt egymással 

kölcsönhatásban vannak, összefüggnek. Cserkészmódszerről csak akkor beszélhetünk, ha 

mindezek az elemek egységes rendszerben, együtt szerepelnek, integrált nevelési rendszert 

alkotva. Ha valamely elem hiányzik e rendszerből, akkor nem beszélhetünk cserkészetről. 

 Az 1907-ben, Angliában létrehozott mozgalom már viszonylag hamar, 1912-ben 

elindult, s néhány év alatt elterjedt Magyarországon is, amelyet sok esetben az egyházak és a 

különféle szerzetesrendek szorgalmaztak. Így indult útjára 1919-ben Nagykanizsán is a 
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cserkészet a piarista atyák hathatós közbenjárásával. Ez az alapos, sokrétű ifjúsági szervezet 

olyan alternatívát nyújtott a fiúk számára, amely egy életre megszabta sorsukat, életvitelüket. 

Aki egyszer cserkésszé válik – jobb esetben – élete végéig magáénak vallja ezeket az 

alapelveket. Tüskés Tibor számára is döntőek voltak az itt szerzett élmények, tapasztalatok. 

Ezt bizonyítja a fenti kis írás is, amely majd hatvan év távlatából is ilyen elevenen élt az 

emlékezetében. Saját elmondása szerint, igen sokat köszönhetett a cserkészvezető atyák 

odafigyelő gondoskodásának. „Tanárom látta meg bennem azt a hajlamot is, ami a tanári 

pályára vezetett, illetve azt a képességet, ami később tollat adott a kezembe, és az írást, a 

közvetítő szerepet, az irodalmi ismeretek átadását jelentette az életemben.”6 

Ezeknek az eseményeknek a hatására, és Szűcs Imre tanár úr ösztönzésére lett például 

1945 nyarán egy hónapra házitanító a gelsei uradalom gazdáinak, a Will családnak tizenegy 

éves gyermeke mellett. Az ekkor tizenöt éves Tüskés Tibor egy hónapig náluk lakott teljes 

ellátással, aminek fejében a gyereküket kellett egy magánvizsgára felkészítenie. Talán nem 

véletlen, hogy őt választották ki erre a feladatra. A mindvégig jó tanuló diákban talán már 

ekkor meglátta a szemfüles nevelő a leendő tanáregyéniséget.  

Akárcsak társai, akik a könyvek iránti különös fogékonysága miatt egy idő után 

„Kódicész” becenévvel illették, ami annyit tesz, hogy a kódexek, könyvek barátja. Legbelül 

ekkor már egyik leendő hivatására, a tanári pályára készült, amiről A Jelenkor indulása című, 

1995-ben megjelent kötetében így emlékezett: „A felső osztályokban már tudatosan tanárnak 

készültem. A tárgyak közül az irodalom, a történelem és a regöscserkészetben megismert 

néprajz érdekelt. Tanáraim talán hamarabb fölismerték bennem a hajlamot, mint én. Olyan – 

a pedagógiai módszertan így mondja – tanórán kívüli feladatokat adtak, amelyekben mindig 

kedvemet leltem, amelyek mindig magukhoz emeltek, és többlet ismerethez juttattak. Ismétlem, 

nem folyt a gimnáziumban semmiféle tudatosított elit-képzés; az értékítélet, az igényesség, az 

emberi tartás, a tehetség karózása, a személyiség formálása észrevétlenül működött.”7 

Nem elhanyagolható a szellemi fejlődése kapcsán az sem, hogy a piarista atyáknak a 

tudományok, művészetek iránti elköteleződése is kiemelkedő volt abban a korban. Ők nem 

pusztán okítani, de valóban nevelni, ízlést formálni akartak. Kiváló tanáregyéniségek voltak, 

érzékenyek, tapintatosak, megértő lelki vezetők, akik éppúgy számon tartották diákjaik ügyes-

bajos dolgait, mint a társadalmi szerepvállalás fontosságát. 
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„Eleinte a gimnázium – különösen a mai iskolák oldott légköréhez, de még a hajdani 

elemi népiskola lubickoló játékosságához képest is – hűvös nyugalommal, tekintélyt 

parancsoló komolysággal fogadott. Emlékszem az első osztályba való beiratkozáskor kapott 

kérdésre: »Iskolai végzettséged?« Zalaiasan ejtettem a szót: »Négy ellemi.« Igazgatóm 

azonnal lecsapott fekete keretes szemüvege mögül: »És hogyan kell helyesen írni?«”8 

 Ez valami egészen más világ volt. A gyermekből hirtelen nagydiák lett, s ennek 

megfelelőek lettek az elvárások is. Az egyszerű falusi gyermek számára az atyák mintha nem 

is evilági lények, nem is hús-vér emberek lettek volna. Az új légkörben új látásmódot, 

szemléletet mutattak, hitben és emberségben példák, a természet és a múlt szeretetében 

ösztönzők, a kultúra iránti fogékonyságban pedig útmutatók lettek. Erre különösen nagy 

szükség volt abban a nyolc évben (1940-48), amelynek első felét a háború, második felét 

pedig a kommunista diktatúra fokozatos előretörése jellemezte. Ilyenkor van igazán szüksége 

a kamasz gyermeknek olyan stabil kapaszkodókra, amelyekre nyugodtan támaszkodhat. A 

piarista gimnáziumok, a piarista atyák ilyenek voltak. S bár a helyzet egyre nehezebbé vált, 

Tüskés Tibor nemzedékének még éppen szerencséje volt, hiszen ők lehettek az utolsó 

évfolyam, akik egyházi iskolában érettségizhettek. 1948 nyarán államosították az egyházi 

iskolákat, s pár éven belül a szerzetesrendeket is feloszlatták. Több évszázados hagyománnyal 

rendelkező pedagógiai műhelyek, kimagasló tanár egyéniségek helyett pillanatok alatt 

úgynevezett képesítés nélküli oktatók lepték el az új névvel megkeresztelt régi épületek 

katedráit. 

A piarista atyák könyveket, folyóiratokat adtak diákjaik kezébe, megismertették velük 

a népdalok, népballadák, népmesék, sőt a néptáncok szépségeit is, aminek ezáltal nem pusztán 

hallgatóivá, hanem művelőivé, gyűjtőivé is váltak. Ennek később felnőttként is még igen sok 

hasznát látta, például a diákjai számára készített ismeretadó tárlók berendezésénél, az 

osztálykirándulásokon való közös énekléseknél vagy éppen baráti társaságban, ha a jó 

hangulat előcsalta táskájából a furulyáját. Halála előtt néhány hónappal készült róla talán élete 

utolsó fotója, amelyen Szatyor Győző házában, egy jól sikerült ormánsági kirándulás végén a 

baráti asztaltársaságot furulyaszóval örvendeztette meg. Jelzésértékű villanásnyi kép egy 

olyan emberről, aki egész életét a népművelésnek szentelte. 

Tanárai közül talán Juhász Miklós tette rá a legmélyebb hatást, akiről 2005-ben Egy 

piarista tanár emléke címmel jelentetett meg írást a Vigiliában. Juhász azon túl, hogy 

hittantanára, a fiúk Mária Kongregációjában vezetője és cserkészelöljárója volt, igazi lelki 

                                                 
8 Tüskés Tibor: Zalamente, Somogyország. Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1979. 89. 



vezetőjévé is vált. A kettejük közötti kapcsolat mélységét, a szellemi indulás kezdőlökését 

talán legjobban az alább közölt néhány sora fejezi ki: „Ha arra kellene válaszolnom, mi tett 

azzá, ami vagyok, mit tartok ma művészi és morális értéknek, azt mondhatnám, hogy egész 

ízlésem, esztétikai és erkölcsi igényem gyökerei ide, ezekbe az évekbe, ezekhez a forrásokhoz 

nyúlnak vissza.”9  

Életük – a szokványos iskolai kapcsolaton túl – több szálon is összefonódott, amiben 

nyilván szerepe volt annak is, hogy Juhász Miklós korban igen közel állt a fiúkhoz, hiszen 

alig tizenhárom évvel volt idősebb náluk. 

„Juhász Miklóssal akkor kerültem szorosabb kapcsolatba, amikor a gimnázium 

nyolcadik osztályában heti két órában hittan tanárunk lett. Az órára könyveket, folyóiratokat 

hozott be, a tananyagon kívüli feladatokkal bízott meg. Ő adta kezembe a Diárium, a Vigilia 

számait, tőle hallottam Várkonyi Nándor, Hamvas Béla nevét, akkor olvastam először Weöres 

Sándor verseit, a Hamvas Béla szerkesztette és az Egyetemi Nyomda kiadásában megjelenő 

füzetsorozat darabjait, Jung, Valéry, André Gide, Rilke tanulmányait s magától Hamvas 

Bélától A száz könyvet.”10 

Neki köszönhetően lett például az akkor még csak 16 éves diák, 1946 decemberétől 

egészen haláláig, előfizetője az akkor újrainduló Vigiliának. A ’60-as évek közepétől pedig 

már nem pusztán az előfizetői listában szerepel a neve, hanem a szerzők között is. Akkor nyílt 

több lehetősége a publikációra a lapban, amikor 1964. augusztus 13-án kiebrudalták a 

Jelenkor főszerkesztői székéből, s amikor nagy példaképe és pártfogója, Rónay György 

jegyezte a lapot. Ő volt az, aki először véleményt formált írásairól, s az ő szerkesztői 

módszereit, elveit és ízlésvilágát igyekezett alkalmazni, amikor maga is lapot szerkeszthetett. 

Életében összesen tizenhat tanulmánya jelent meg a folyóirat hasábjain, s számos 

körkérdésben foglalt állást hit és erkölcs dolgában. A lapban közölt publikációi is ebben a 

témakörben mozogtak, ami jól mutatja tájékozottságát és érdeklődését a teológiai, 

transzcendens kérdésköröket illetően is. 

A két világháború között, a Trianon nevével fémjelzett nemzeti trauma és a gazdasági 

világválságból való lassú kilábalás után meginduló magyar szellemi erjedés egyik gyümölcse 

a Vigilia folyóirat volt. A sorra alakuló vallásos egyesületek, az egymást követő 

nagygyűlések, az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus fémjelezték a magyar 

katolicizmus újjászületésének időszakát. Ennek a megújulásnak voltak fontos szereplői a 

különféle katolikus sajtótermékek, köztük a Vigilia is. Az eddigi hazai konzervatív 
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irodalomban, s elsősorban a szellemében konzervatív hazai katolicizmusban, kicsit azzal 

szemben, kicsit annak ellenére formálódó lap, irodalmilag és a lelkiségét tekintve modern 

arculattal jelentkezett. A Possonyi László által 1935-ben indított folyóirat a katolikus 

reformmozgalom idején indult, hamarosan élharcosa lett, s egy rövidebb 1944 és 1946 közötti 

időszakot kivéve, azóta is töretlenül jelen van mind a teológiai, mind az irodalmi köztudatban. 

Többek között olyan szerkesztők fémjelzik ezt az immár 84 éves múltat, mint Possonyi, Mécs 

László, Sík Sándor, Rónay György és 1984 óta Lukács László. 

A lap az aktív és haladó katolicizmus irányvonalát képviselte. Előszeretettel szólaltatta 

meg az előretörő francia neokatolicizmus eszmevilágát hirdető írókat, filozófusokat, mint 

Jacques Maritaint, Paul Claudelt, vagy éppen Francois Mauriacot, sőt magát a lap elnevezését 

is egy francia lap, a „Vigile” alapján választották. A szó jelentése: virrasztás, őrállás. Ez 

egyrészt egy olyan morális és kulturális őrállást jelent, amely felelősségtudattal néz szembe a 

változó korok által felszínre hozott kihívásokkal, másrészt a figyelő, elmélyedő ember 

csöndjében beérő bölcs döntések megszületésének előfeltétele is. A kettő dialektikus egységet 

alkot egymással, föltételezi egyik a másikat. Erre vállalkozott a Vigilia.   

Tudni kell, hogy a korszak tömegkommunikációjának meghatározó eszköze a sajtó 

volt. Ennek jelentőségét a közéleti katolicizmus jeles személyiségei, így Prohászka Ottokár, 

Bangha Béla, Sík Sándor és Schütz Antal már idejekorán felismerték. A katolikus egyházi 

tulajdonban lévő vagy katolikus elkötelezettségű újságok, lapok és folyóiratok a 19. század 

közepétől egyre növekvő számban láttak napvilágot, de ekkor még a szószék volt az egyházi 

kommunikáció elsődleges eszköze. A századvégen, századfordulón azonban – 

összefüggésben a politikai katolicizmus megjelenésével, kibontakozásával – a „harcos” 

katolikus sajtónak egyre nagyobb jelentősége lett. Erre már csak azért is szükség volt, mert az 

úgynevezett „katolikus irodalmat” – ha lehet ilyenről beszélni egyáltalán – gúnyos támadások 

érték több oldalról is. Nem célja ennek a tanulmánynak a kor irodalomkritikai felülvizsgálata, 

de érdemes beleolvasni Illyés Gyula Katolikus költészet című írásába, ami a Nyugat 1933/7-es 

számában jelent meg, s igen aktív vitát indukált.  

Évtizedekkel később, Bellon Gellért kérésének eleget téve, Tüskés külföldi olvasók 

számára 21 oldalas (!) vázlatot készített A keresztény gondolat a magyar irodalomban 

címmel, amely ugyan nem a fent említett polémia késői folytatását jelentette, de sok hasonló 

kérdést érintett. Az írás 1990-ben jelent meg angolul New Yorkban, egy antológiában. „A 

keresztény ihletettségű irodalom sem tematikájában, sem kifejezésmódjában nem lehet 

belterjes művészet, külön irodalom, másfajta költészet. Ugyanakkor az az irodalom, amely 

igényt tart a keresztény jelzőre, ma is azt jelenti, hogy az egyén és a közösség létkérdéseire, 



sorsproblémáira egy meghatározott, pontosan körülírható világkép és létértelmezés 

birtokában keresi a választ. A keresztény gondolkodás számára nincsenek különleges, fontos 

vagy nem fontos, vállalt vagy tabuként kezelt témák, ez a művészet egyetemességét 

sorvasztaná el. Ugyanakkor a keresztény alkotó a világ minden jelensége mögött a teremtett 

világ megszólalását, a »dolgok szívverését« kutatja. A keresztény alkotó a világ 

inkarnálódásából vállal részt. A keresztény ihletettségű mű az imádság bizalmába avat.”11 

Árulkodó sorok ezek a hívő Tüskés Tiborról, akárcsak az a Hit és művészet című 

előadás szövege, amelyet 1988. július 16-án mondott el Balatonbogláron, a Kék kápolnában 

rendezett Prokop Péter kiállítás megnyitóján. 

A Vigilia tehát a kor katolikus irodalmának nívós fórumává vált, és a haladó közéleti 

katolicizmus irodalmi hátterét képezte. Céljául a hittel átitatott valódi kultúra bemutatását, a 

magyar irodalmi közélet és a katolikus szellemiség közötti szorosabb kapocs kiépítését tűzte 

ki. Jelentőségét fokozta, hogy a Vigilia volt az első olyan katolikus folyóirat, amely teret 

próbált adni fiatal, katolikus, de nem egyházi íróknak, gondolkodóknak.  

Tüskés Tibor a saját elmondása szerint is ezek közé tartozott: „Mit köszönhetek a 

Vigilia hét évtizedének? (Hetet mondok, mert később a folyóirat első tíz évének számait, 

előtörténetét is »megtanultam«.) Nagyon sokat. Amit irodalmi műveltségben és teológiai 

kultúrában a magaménak vallok – hogy a folyóirat érdeklődésének két szélső területét 

említsem –, azt a Vigiliának köszönhetem. Esztétikai ízlésem, világirodalmi tájékozottságom, 

hitbéli műveltségem pallérozója volt a folyóirat. Itt olvastam először Pilinszky-verset és 

tanulmányt Mauriacról, innét tájékozódtam az egzisztencializmus tételeiről és a II. Vatikáni 

zsinat tanításáról, egy időben a Vigilia adott hírt a hazai képzőművészeti és zenei életnek 

azokról az eseményeiről, újszerű törekvéseiről, amelyekről másutt nem lehetett olvasni.”12 

 

E ki kitérő után pár szót kell még ejtenem a hétről hétre rendszeresen összeülő 

gimnáziumi önképzőkörről is, amelyre nem önként lehetett jelentkezni, hanem a tanárok 

jelölhették ki az arra érdemes diákokat. Az 1947/48-as tanévben Tüskés Tibor lett a kör fő 

könyvtárosa, de már ez előtt is egyfajta „szellemi vezetője” volt az oda járó diákoknak. Írt és 

bírált különféle diákok által készített műveket, felolvasott, elemzett, egyszóval készült a 

későbbi szerkesztői hivatására. Iskolai berkeken belül ez igen nagy szó volt, mert az 1868/69-i 

tanév óta létező, s 1933 óta az egykori piarista diák, később pálos szerzetes, tanár, költő Virág 

Benedek nevét viselő önképzőkörnek óriási volt a presztízse a diákok között. „Az önképzőkör 
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célját a magyar nyelvnek és irodalomnak: a nemzet szellemi örökségének elsajátításában 

jelölték meg a vezetők.”13 

A cserkészet és az önképzőköri munka mellett ki kell térnem egy villanás erejéig az 

iskolai vallásos csoportokhoz való szoros kötődésére is. Régi, iskolai papírjai között több 

Actio Catholica feliratú füzetet, meghívót, levelet, oktató munkafüzetet, s emléklapot is 

találtam. Ezek kivétel nélkül az 1947/48-as évekhez köthetőek, s egyértelműen körvonalazzák 

az ekkor érettségi előtt álló 17-18 éves diák lelki értékek iránti fogékonyságát.  

Egy hártya vékony lapon olvasom a következőket: „Meghívó az Actio Catholica 

gyulai nyári tanfolyamára 1947. július 29. és augusztus 8-a között.” Ez egy amolyan világi 

ifjúsági vezetőképző tanfolyam volt, ahol a fiatalok különféle teológiai, szociológiai, 

pszichológiai, szervezéstani, stb., előadásokat hallgattak. De volt szentírás-magyarázat, 

szentmise, közös zsolozsmázás, tábortűz, kirándulás és különféle beszélgetések. 

A valószínűleg jól sikerült tanfolyam folytatásaként értelmezhető annak a két 

megsárgult levélnek az üzenete is, amelyet Juhász Miklós írt a magyarországi Actio Catholica 

ifjúsági titkárának. A levelekből kiderül, hogy az atya Tüskés Tibort, aki ekkor – nem 

mellesleg – a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium Mária Kongregációjának prefektusi tisztét 

is betöltötte, s egy társát, Bentzik Ferencet, ugyanennek az évnek az őszén a fővárosba küldte, 

hogy iskolájukat képviseljék az úgynevezett Boldogasszony Éve alkalmából rendezett 

„Nemzeti Mária-Kongresszus”-on.  

„Kedves Béla! A levéllel két kanizsai kongreganista, cserkész fiam megy, akiket a 

Mária Kongresszusra küldünk fel. Ha esetleg nem érkezett volna meg idejében 

szállásigénylésünk, légy szíves valami úton-módon szerezni helyet számukra. Szívességedet 

előre is hálásan köszönve, szeretettel köszönt: Juhász Miklós. Nagykanizsa, 1947. okt. 3.”14 

Az 1947/48-as gimnáziumi évkönyv tanúsága szerint a gyulai „kiképzés” és a 

budapesti kongresszus igencsak jól sikerülhetett, mert az Ifjúsági Egyesületek résznél, a helyi 

Mária Kongregáció tevékenysége majd három oldalt tesz ki. Tüskés Tibor neve pedig szinte 

minden programnál szerepel. Nyilvánvaló, hogy a végzős diák teljes mellszélességgel vetette 

bele magát az ifjúsági mozgalmakba. Október 19-én a helyi Ifjúsági Mária Napon az előadók 

között volt, november 9-én a Szent Imre tiszteletére rendezett ünnepségen közreműködött, 

december 8-án pedig a helyi kongregációk nagygyűlésén szónokolt. Az 1948-as év február 

13-15-én már a vezetőképző tanfolyamon volt jelen, mint házigazda, s március 14-én a 

Veszprém megyei papok tiszteletére rendezett akadémián mondott üdvözlőbeszédet.  
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De ugyancsak az 1948-as évből, egy nevére és címére küldött, tizenhárom oldalas 

munkafüzet nagyböjti kiadványán is megakad a szemem, amelyet az Actio Catholica adott ki. 

Teológiai értekezések, imádságok, film-, könyv- és színházajánlók, hírek a világegyházról, 

versek, stb. Ezt lapozgatva kezdem megérteni, hogy a XI. Pius pápa buzdítására létrejött 

mozgalom milyen óriási szerepet vállalt a világi hívek minél erőteljesebb bevonására az 

egyházi életbe. Nem túlzok, ha azt állítom, hogy tulajdonképpen előkészítette a talajt a II. 

vatikáni zsinat számára. A mi esetünkben azonban – ezek a több mint hetven évvel ezelőtti 

papírok – egy olyan szellemi és lelki töltés manifesztumai, amelyek Tüskés Tibor indulásának 

és későbbi indíttatásainak megértéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

A relikviák között található még egy énekkari meghívó Veszprémbe, 1948. augusztus 

24-ére, a Kalazanci Szent József halálának 300. évfordulójára rendezett egyházi 

hangversenyre. Nyilván nem véletlen, hogy az est bevezetőjét Juhász Miklós tartotta! 

 

A gyönyörű kanizsai diákévek után, 1948 őszén felvették a pesti egyetem bölcsészeti 

karára, magyar és történelem szakra. Az egykori szántódi falusi kislegény, majd kisvárosi 

piarista diák egy újabb fokozattal lépett feljebb: fővárosi egyetemista lett. Új kihívások egy új 

rendszerben. Az egyre erőszakosabban hatalmaskodó Rákosi-féle kommunista rezsim éveiben 

kevés érvényesülési lehetőség kínálkozott egy polgáriasult, „klerikális” múlttal rendelkező 

fiatalember számára az idegen nagyvárosban. Ebben az évben megkezdődtek a szisztematikus 

támadások az egyházak ellen. Mindszenty József hercegprímást, esztergomi bíboros érseket 

az év karácsonyán koncepciós perben vád alá helyezték, az egyházi iskolákat államosították, 

az ifjúsági mozgalmakat, többek között a cserkészetet is, illegalitásba kényszerítették, 

illetőleg egybeolvasztották a Magyar Úttörők Szövetségével. A cserkészektől elvették 

csapatotthonaikat, létesítményeiket, felszereléseiket, s megkezdődtek a cserkészvezetők elleni 

támadások is. 

Ebben a történelmi szituációban különösen nagy jelentősége lett számára annak, hogy 

egykori tanárait, köztük Juhász Miklóst is Budapestre kényszerítette a rendszer. Távol 

szüleitől, a megszokott környezettől, ki másba is kapaszkodhatott volna, mint egykori 

tanárába, lelki vezetőjébe, barátjába? A kettejük közötti szoros kapcsolatra utal az a tény is, 

hogy kezdetben – mivel kollégiumi szállást nem kapott – a pesti piarista rendházban lakhatott. 

Ez sokat jelentett neki, félig-meddig otthon érezhette itt magát, hiszen a Váci utcában álló, 

Dunára néző, hatalmas, két kvadrumos, palotaszerű épület a már ismerős kegyesrendi atyák 

otthona volt.  



„A volt iskolai és az új, egyetemi baráti kapcsolatokból csakhamar rendszeresen 

találkozó csoportok alakultak, s a mi csoportunk magja, vezetője Juhász Miklós lett. Most már 

nem tanár úrnak, hanem atyának szólítottuk. Találkoztunk szobájában, a rendházban, részt 

vettünk közös lelkigyakorlatokon, kirándultunk a budai hegyekbe, Dobogókőre, Szentendrére, 

Nagymarosra. Tudtunk arról, hogy más piarista atyák is foglalkoznak egyetemista fiatalokkal, 

hallottuk Bulányi György, Lénárd Ödön, Török Jenő nevét, egy-egy lelkigyakorlaton, 

előadáson velük is találkoztunk. […] Filozófiai, teológiai tárgyú előadásokat hallgattunk (és 

néha magunk is tartottunk), a pápai enciklikákat elemeztük, szociológiai kérdésekről 

vitatkoztunk, imádkoztunk, a megújuló liturgiáról hallottunk, a spirituális élet kérdéseire 

kerestünk (és kaptunk) választ. […] A másik alkalommal már gyakorolhattuk is az »irgalmas 

szeretet« erényét: a budapesti kitelepítések idején egyik társunk családjának segítettünk a 

bútorok menekítésében, széthordásában, a lakás kiüresítésében és az alföldi tanyára vihető 

batyu összecsomagolásában.”15 

Amolyan önképzőkörként működhettek ezek a kiscsoportok, melyek a 

személyiségformálódás alapvető és meghatározó fórumaivá váltak. Lelki és hitéleti 

szempontból is meghatározó élményekkel szolgáltak az itt szerzett tapasztalatok.  

Az idill azonban nem tarthatott sokáig. Nemcsak azért, mert hamarosan albérletbe 

kellett költöznie, hanem azért sem, mert 1950-ben feloszlatták Magyarországon a 

szerzetesrendeket, s az atyáknak újra menniük kellett.  

Őt magát ugyan nem üldözték, de „múltja” miatt megfigyelték, számon tartották: 

„Már az egyetemi évek alatt megbélyegeztek. Egy DISZ- (Dolgozók Ifjúsági Szövetsége) 

funkcionárius írta rólam 1952. február 11-én: »Erőssen [!] vallásos, klerikális nevelést [!] 

kapott.. […] Baráti köre klerikális elemekből állt. […] Vallásos, vallását gyakorolja, ezzel 

kapcsolatban az alkotmányra hivatkozik.«”16 

 

Élete utolsó éveiben, „ereklyéi” között a legbecsesebb helyet egy apró, ütött-kopott és 

amúgy eredetileg is igen sötét fotó foglalta el. A képen egy otthoni sakk-asztalkából 

rögtönzött „oltárt” láthatunk, teljes „liturgikus” pompájában. Az asztalt még valamikor a két 

világháború között Tüskés József nevezetű asztalos mester nagybátyja készítette. A fénykép 

hátoldalán „Házi oltár” felirat és egy dátum: 1943. március 20. Ekkor tizenhárom éves 

kisdiákként rendszeresen „miséket” tartva készült a papi hivatásra. Romantikus képzelgés – 

mondhatnánk –, hiszen melyik fiú ne játszott volna el életében a gondolattal, hogy pap 
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legyen? Igen ám, de vajon hányan készítettünk hozzá magunknak oltárt kereszttel, kehellyel, 

gyertyákkal és hímzett terítővel? S bár végül nem lett belőle pap, kötődése hithez, valláshoz 

és a katolikus egyházhoz, mindvégig megmaradt. A kis fotó valamikor évtizedekkel később 

díszes keretet kapott, s az író haláláig ott állt dolgozószobájának asztalán. Jelentőségét mi sem 

bizonyítja jobban, mint hogy hatvan évvel az elkészítése után sem merült feledésbe, s nem 

került a fiók mélyére. „A szolgálód szeretnék lenni: Vezess vissza ahhoz a talán még ártatlan 

gyerekhez, aki Kanizsán, a nagyházban, a »tiszta szobában« egy sakkasztalon kis házioltárt 

emelt és csomagolópapírból kivágott »palástban« »misézett«.”17 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem állt távol tőle az ökumenizmus szellemisége 

sem. Többször idézett, kiadatlan családfa kutatásában több oldalt szentelt például a református 

hit dicséretének is. Ide kapcsolódik, hogy amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban heteken, 

hónapokon át hagyatékának áttekintésével foglalatoskodtam, egy alkalommal egy igazán 

érdekes kis papírszelet hullott ki az egyik dobozból. Az ő néhány soros feljegyzése volt a 

2000. év kapcsán. Utolsó mondatai ide kívánkoznak: „Nem hiszem, hogy a naptár, egy puszta 

évszám korszakhatárt jelent. De reménykedem: a jövő század (évtized?) legnagyobb ajándéka 

a keresztények közeledése, a keresztény egység létrejötte lenne.”18 

 

Mindezeknek a fent leírtaknak az ellenére kijelenthető, hogy Tüskés Tibor saját, 

személyes hitének nyilvános megvallásában egész életében nagyon „szemérmes” volt. Nem 

„missziózott”, nem beszélt, nem vagy csak áttételesen írt ezekről a dolgairól. Életében 

azonban mindvégig helye volt a hívő ember vallásosságából fakadó gyakorlatoknak. Az sem 

mellékes, hogy Rákosi halálának évében egyházi házasságot kötött, s pár évvel később 

gyermekeit is megkereszteltette. Pécsi letelepedése után rendszeres látogatója volt kezdetben 

a pálos, második házassága után a Bártfa utcai templomnak. 

Hittel kapcsolatos élményeit, kételyeit vagy éppen bizonyosságait azonban leginkább 

csak élete végén vezetett naplójában fogalmazta meg. „Az élet kérdéseire nem tudok 

megnyugtató választ találni. A materializmus, a természettudományos válasz nem tud 

kielégíteni. Csak az istenhitben tudok megkapaszkodni.”19  

Kifelé, a világnak, csak a már emlegetett Vigiliabeli körkérdésekre adott válaszaiban 

és a Kairosz Kiadó gondozásában, 2008-ban megjelentetett Derűs borúlátó című 
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interjúkötetében mondta el ilyen irányú elköteleződését. A kötet imával kezdődik és azzal is 

zárul. Keretezi nem pusztán a kötetet, hanem azt az életutat is, amely a zamárdi templomban a 

kereszteléssel kezdődött, a nagykanizsai piarista gimnáziumban folytatódott, s végül a pécsi 

Bártfa utcai templomban fejeződött be. 

Az alaposabb szemlélő azonban felfedezheti a tüskési életműben rejlő morális 

elköteleződés konkrét, megfogható jelenlétét is. Már a művészetekről vallott álláspontja is 

felér egy hitvallással, de monográfiáiban, műelemzéseiben is rendre ott találhatjuk az erkölcsi 

üzenet szinte megszállott keresését. Azt vallotta, hogy „a keresztény tanítás minden korhoz, a 

mai és a holnapi olvasóhoz is szól.”20 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 1996 és 2000 között a Távlatok című jezsuita, 

teológiai, szépirodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának is a tagja volt. „Másnap, szombaton 

Budán, a Sodrás utcában »szerkesztettem« a Távlatokat, ami kb. olyan lehet, mint a Te 

szereplésed a Confessio háza táján, ez a Rómából megtért Szabó Ferenc, néhány derék 

jezsuita és Czigány György szerkesztői körét jelenti.”21 

Évente több alkalommal feljárt Budapestre, a szerkesztőségi ülésekre, és nem pusztán 

jelenlétével, tapasztalataival, hanem saját írásokkal is hozzájárult a folyóirat jobbá tételéhez. 

Mintegy hét publikációja jelent meg a lapban, amelyek főként magyar írókról, s műveikről 

közölt ismertetések voltak.  

Ide kívánkozik az a 2000-es évben megjelent Fohász új ezredévért címet viselő írása, 

amely akár egy szigorúbb vallás-szociológiai vizsgálódás feltételeinek is megfelelne. Egy 

imakönyvben talált Mária-ének kapcsán egész kis tanulmányt kerekít az ország vallásosságára 

vonatkozóan. Kitér az ország vallás-földrajzának rögtönzött ismertetésére, a vallásos emberek 

nem és kor szerinti megoszlására, sőt még a kántortanítók szerepének a II. vatikáni zsinat 

utáni megváltozására is. 

Életvitelében, műveiben, erkölcsi tartásában tehát benne rejlett a hívő ember jóra való 

elköteleződése, törekvése. Szeghalmi Elemér szerint írásaiban „…ott él a keresztény magyar 

hagyománynak mély megbecsülése.”22  

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy az ember élete során folyamatosan változik a 

hithez való viszonyulása, s annak megélése. Alakul, nemesedik, élővé válik. Az ő életében is 

megfigyelhetjük ezt a folyamatot. A gyermekkorban megtanult, s a felnőttségben megharcolt 
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hitét, az évek múlásával párhuzamosan, gyakorló keresztény életformává érlelte. 

Hullámhegyek és hullámvölgyek szegélyezték ezt az utat, de mindvégig ez maradt életének 

vezérlő elve. Szentségi élet, fohászok, lelki beszélgetések, asztali áldások, személyes 

imádságok jelzik lelkének „érését”, bár ő maga nem volt dogmatikus a szó katolikus 

értelmében. Ezt a külsőségektől mentes, valódi odaszánást kéri számon minden hívőtől egy 

1991-es írásában, amelyet a Vigilia körkérdésére „Orvosság kell a betegnek…” címmel 

jelentetett meg. Egy 2003-as körkérdésben pedig már egyenesen Pilinszky „tragikus derű”-jét 

teremtő, kreatív pesszimizmusra fordítva követeli a keresztényektől a cselekvést, a tettet. 

Hitéről árulkodik az a naplóbejegyzés is, amely a tárgyakhoz, a földi dolgokhoz való 

viszonyát elemzi: „Tárgyak, eszközök s a hozzájuk kapcsolódó emlékek vesznek körül. 

Természetesen valamilyen mértékben a létezésem utáni sorsuk is érdekel. Vannak tárgyak, 

amelyeket már én is úgy vettem át »megőrzésre«. […] …mi lesz a sorsa a könyveimnek, 

képeimnek? […] Kegyelem kell hozzá, hogy csak használóként tekintsek a világra és ezekre a 

kezem ügyében lévő tárgyakra is.”23 Különösen felértékelődnek ezek a sorok, ha figyelembe 

vesszük, hogy egész életében a gyűjtő típusú emberek sorába tartozott, aki szerette a 

könyveket, az emlékeket idéző különféle dísz- és használati tárgyakat. Életének utolsó 

szakaszában mégis jó szívvel osztogatta szét gyűjteményét. Sőt, több helyen is említést tett 

róla, hogy különösen azokat a tárgyakat esett jól odaadnia valakinek, amelyeket ő maga is 

szeretett. Önzetlen tudott lenni, nem kötötték földi kincsek. 

Szép és elgondolkodtató a Három gondolat a kétezredik év küszöbén című írása, 

amelyben a kegyelemről, a reményről és a cselekvésről elmélkedett. Csak egy mondat ebből: 

„Cselekvés a csönd, a belső hang meghallása, a mosoly, a kinyújtott kéz, a megbocsátás, a 

meditáció, az ima.”24 

Élete vége felé, 2005-ben, az Imák és kételyek könyve című kiadványban jelent meg 

egyik imája, amely élő hitének beszédes tanúja. Olyan, szabadon megfogalmazott imádság ez, 

amely nem irodalmi alkotásnak, hanem „hétköznapi használatra” írt fohásznak készült. 

„Uram, Téged dicsér a teremtett világ és benne én, teremtményed. Ha fölnézek a csillagos 

égre, ha a hangya ide-oda futkározását látom, ha ember alkotta zenét hallgatok, a Te 

jelenlétedet érzékelem. Személyes, szerető Atyaként fordulok hozzád. Neked köszönöm 

létezésemet, hálát adok, hogy a mai napig éltettél, kegyelmeddel elhalmoztál, hogy a testi és 

lelki bajokból kimentettél. Köszönöm ajándékaidat, a teljesítmény örömét. Köszönöm, hogy 
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ismerem a kísértés kockázatát, de köszönöm az erőt is, amellyel az ördög incselkedését 

legyőzhettem.  

Öreg vagyok. Az emberi életnek olyan korszakába léptem, amikor új, eddig nem ismert 

megtapasztalásokkal találkozom. Ezeknek elfogadásához a Te segítségedet kérem. Csak annyi 

megpróbáltatás érjen, amennyit el tudok viselni. A jó halál kegyelmét kérem. Ne bénítson az 

elmúlástól való félelem. A halált ne elodázni akarjam, hanem elfogadni tudjam és készüljek 

rá. A földi létemet lezáró órában, Uram, Te légy mellettem. Ámen.”25 

 

Befejezésül egy, a halála után készült személyes emlékezés, amelyet Hoffer József, 

Tüskés egyik barátja vetett papírra. E néhány sor talán többet mond el lelki mélységeiről, mint 

e sorok szerzőjének fenti erőlködése.  

„Ott kezdődött, amikor egy vasárnap délelőtt a Donátusi kápolna félhomályába 

léptem. Megkapó bibliai jelenetre emlékeztető kép sziluettje tárult elém. A kápolna keleti 

ablakán beszűrődő fénynyaláb egy próféta karakterű arcot ölelt körül. A jellegzetes fehér 

szakállon és az ősz hajszálakon megtört a fény, mint a kiválasztottak dicső fénykoszorúja 

ölelte körül. Ott ült az első padban önmagába mélyedő rezdületlen tekintettel. Ajka nem 

mozdult. Imádkozott? Biztos! Nem az ajkával, hanem a szívével. Szőlő- és földművelő őseink 

tudtak így imádkozni, az útmenti keresztek előtt. Fáradtan, alázattal meghajolva némán. […] 

Éreztem, hogy ez az ember most mélyebben és őszintébben imádkozik, mint a kápolnában ülő 

hívők sokasága. Lelkében most megpendülhetett valami s ennek a rezgésnek amplitúdóján sok 

minden végig hullámzott. […] Így ebben a néma meditációban és a szavak nélküli imában 

jutott nála kifejezésre, az alázatos leborulás, a gondviselő Istene előtt. Nem tudtam akkor, 

hogy ki lehet ez a karizmatikus személyt megjelenítő ember. Egy testileg, lelkileg megfáradt 

ember talán, aki terheit lerakni tért be a templomba, avagy egy személytelen múló káprázat 

tükröződése egy szent hely miliőjében. Tüskés Tibor ő – mondták ismerőseim –, aki gyakran 

tér be nyaranként a Donátusi kápolnába, hétvégi telkéről hazatérőben.”26 
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