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B A R T U S Z - D O B O S I   L Á S Z L Ó

Földim

Tüskés Tibor (1930-2009) emlékére

Hetek óta mindig rettegve vettem fel a telefont, hogy érdeklõdjem az állapota
felõl. Nem kaptam jó híreket: napról-napra rosszabbul volt. Elkezdtem hara-
gudni magamra, hogy arra a Kodolányi-emléktúrára nem mentem el, amit szep-
tember végére szervezett Vajszlóra. Pedig nagyon hívott. Utoljára egy fotókiállí-
tás megnyitóján találkoztunk, egy héttel elõtte Pécsett, az Irodalom Házában.
Megdöbbentett, hogy legutóbbi találkozásunk óta mennyit romlott az állapo-
ta. Aztán egy hét múlva, az említett kirándulás másnapján bekerült a kórházba,
s én többet már nem láthattam. Csak az  esti telefonozás volt az utolsó köldök-
zsinór, ami még hozzá kötött, de aztán az is elszakadt. Olyan „mûfaj” a halál,
aminek létérõl tud az ember, de mégsem lehet eléggé készülni rá, így hiába az
elmúlt hetek sejdítése, a hír mégis letaglózott. Azóta is keresem a csönd, a
költészet alkalmait, hogy a kiírással próbáljak gyógyulni, de nem megy.

Próbáltam elsorolni magamban, hogy mi az, ami miatt ennyire megrázott a
halála, hogy azóta sem tudom kiheverni. Somogyi volt. Én is. A Balaton mellett
született. Én is. Pécsett élt. Én is. Tanár lett. Én is. Irodalmi lapot szerkesztett.
Én is. Mindene volt az irodalom. Nekem is. Egy ilyen felsorolás után – gondol-
tam –, nem csoda, ha összekeveredtek életeink, még akkor sem, ha korát te-
kintve az apám lehetett volna. Talán az is volt, a szónak nem biológiai értelmé-
ben. S bár mindössze életének utolsó három évében ismerhettem õt, ez a há-
rom év mégis oly gazdag termést hozott bennem, hogy el sem bírom annak
súlyát.

Nem tudom, mit látott bennem, de olyan atyai gondoskodással terelgetett,
mintha valóban közünk lett volna egymáshoz. S csak reménykedni tudok, hogy
volt is. Ha egy hétig nem jelentkeztem, már keresett. Leültetett magával szem-
ben és a maga jó tanáros módján kifaggatott, fürkészett, tanácsot adott. Úgy
éreztem, legalább annyit gondolkozik irodalmi ügyeimet illetõen, mint én.
Beajánlott az Írószövetséghez, cikket írt tevékenységemrõl a Magyar Nemzet-
be, felkért a könyvének bemutatására, meghívott a kertjébe szüretelni, és köz-
ben egy kis borocska mellett beszélgetni, kiült velem a színpadra egy-egy lap-
bemutató erejéig, ajándékot hozott a gyerekeimnek, stb. A végtelenségig sorol-
hatnám figyelmességét, amivel elhalmozott. Elõttem van, ahogy ott ült nálam
a „Mélyvízben” s arcra, kedélyességre, frissességre sokkal fiatalabbnak tûnt,
mint amilyennek magamat akkor éreztem. Úgy agitált a minõségi írás mellett,
mint egy ifjú hithirdetõ katekéta, akiben az elsõ lelkesedés lángja lobog.

Õ nemcsak mûvelte az irodalmat, hanem igazi nagy támogatója, felkaroló-
ja, patriótája is volt mindannak, ami a helyi és általában dunántúli irodalmat
érintette. Nagyon erõs szálak kötötték Somogyhoz. Nemcsak a szülõhely, ha-
nem mindaz, amit Pannon tájnak, Pannon szellemiségnek nevezünk. De kötõ-
dött Kaposvárhoz is, hiszen 1994 és 2000 között õ volt a Somogy folyóirat
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fõszerkesztõje is. Tagja volt a Berzsenyi Társaságnak, s nagyszerû kapcsolatot
ápolt a helyi irodalom képviselõivel.

Hadd csatoljak ide néhány levélrészletet Tüskés eddig még kiadatlan levelei
közül, amelyeket annak a Major-Zala Lajosnak írt, akinek hagyatékát éppen az õ
közbenjárásának köszönhetõen én magam kezelem. 1979. január 18-án a követ-
kezõket írta neki egy levelében: „Megtanultam: belénk van építve a fogyó gyer-
tya, csak épp azt nem tudjuk, mikor lobban el. Jó volna ökonomikusabban
élni, az idõvel takarékosan bánni s csak a nélkülözhetetlent megcsinálni…”

Az utóbbi idõben, amikor találkoztunk, egyfolytában azt emlegette, hogy õ
már nem fog többet írni. Amikbe még belekezdett, befejezi, aztán vége. Nagy
rendrakásban volt, életrendezésben, ha lehet ilyet mondani. Szortírozta köny-
veit, folyóiratait, festményeit. Mit, hova, kinek? Már az amúgy testének, lelké-
nek kedves „Szamócán”, a Mecsek oldalon pihenõ kis házán és telkén is túl-
adott volna.  Mindezt derûvel, megbékéléssel tette. Talán túl késõn kezdte el
azt a bizonyos „ökonomikus” életet! Mert ha irodalomról volt szó, sohasem
takarékoskodott az idõvel, vagy az energiákkal. Csak az bántotta, hogy betegsé-
gébõl fakadóan egy ideje nem tudott már olvasni. Ez nagyon hiányzott neki.
Egy író, szerkesztõ, aki nem olvashat! Micsoda kényszer-böjt. Mint Beethoven,
aki megsüketült. Fura játéka a sorsnak. Nem csoda, ha a betegségével való
viaskodása közben el-elkeseredett, a végsõ gyógyulásban azonban nem kétel-
kedett, 80. születésnapjára készült. Ez azonban nem adatott meg neki.

Egy másik Major-Zala levélben 1987-bõl ekként fogalmazott: „A múlt év
végén két súlyos rosszullét figyelmeztetett, hogy „önzõbbnek” kell lennem: a
köz dolgaiért vállalt felelõsség, a személyes hajszoltság megbosszulja magát.
Így hát vissza kellett fognom magamat a munkában, az utazásokban, a vál-
lalásokban. A körülöttem pusztuló, erodálódó világ, a sorozatos csapások,
halálesetek, betegségek is rettenetesen aggasztanak. Mire készüljön az em-
ber? Mi vár rá? […] A bajokról írtam. A legközelebbi most szegény Szederké-
nyi Ervin sorsa. Már egyszer szeptemberben kórházba került, majd decem-
ber eleje óta folyamatosan ott fekszik. A tüdejét támadta meg a kór, a folya-
mat, azt mondják, visszafordíthatatlan. Most töltené be 53. évét, és ha nevét
ejti valaki, már mind lehajtjuk a fejünket, és döbbenten hallgatunk. Nagyon
nehéz így napról-napra beállni a kerékvágásba, mindent csinálni úgy, mint-
ha az árnyék ránk nem vetülne.”

Megrázó sorok. Alig húsz évvel késõbb járunk, s érzéseim pontosan ugyan-
ilyenek. Döbbenten hallgatok, s lehajtom a fejemet: Isten veled Tibor bátyám!

Befejezésként pedig álljon itt egy 1988-as számvetés, amelyet akár tegnap is
készíthetett volna: „A múló, fölgyorsuló idõrõl írsz. Magam is érzem ezt, s már
szembenéztem visszafordíthatatlanságával, sõt egyéb kegyetlenségekkel is. Úgy
látszik, vannak dolgok, amelyek elõtt csak fegyverletétellel, alázatosan s türe-
lemmel lehet megállni. Azt hiszem, megcsináltam, amire tehetségembõl, erõm-
bõl, idõmbõl futotta. Nagyjában befejeztem az életet, a pályát, megküzdöttem
a siker csábításával, az elismerés hiánya miatti elégedetlenséggel, a méltány-
talansággal, a meg nem értéssel, a figyelmetlenséggel. Ismerem az érdek gáncs-
vetéseit, a hiúság kísértését. Nagyjában tudom, hogy mit tettem, mit vétet-
tem. S azt is, ami rám és ami nem rám tartozik.”


