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elméletét és gyakorlatát a változó világban (Megemlékezés Benedek 
Elekről, A nyelvész és irodalom, Puskin, Magyar Proust). 

1948-ban, a Reviczky utcai házat, a költó' lakását megjelölő emlék-
tábla leleplezése után Jankovich Ferenc Babits tornya címmel cikket írt 
a Szabad Szóba, a Parasztpárt akkori lapjába. „Megszűnt a vád - írta - , 
hogy a költő önző módon tornyot épített volna magának, elzárkózni 
akarván ott a maga külön eszmevilágába, a világ, a hétköznapok esemé-
nyei elől." Ez a „vád" akkor nem szűnt meg. A Gál István gyűjtésében 
és jegyzeteivel megjelent Arcképek és vallomások után azonban - ez 
kétségtelen - „egy-egy fátyol" lehullott a költőről. . . (Szépirodalmi, 
1977.) 

SIPOS LAJOS 

Tüskés Tibor: PANNÓNIAI VÁLTOZATOK 

A pannonság klasszikus költőink megfogalmazásában mindig múlt és 
jelen egybekapcsolását, történelmi örökségének értelmezését és tovább-
vitelét, klasszikus eszmények követését, illetve azoknak a mindenkori 
jelen problémáihoz igazítását jelentette. Ezen túl még azt is, hogy az 
érdeklődő figyelem a behatárolt körülmények között dolgozó, gondjai-
nak megoldására a „helyi színezet" tehertételével törő emberre irányult. 
Ha e néhány jellemző jegy számbavétele után vesszük kézbe Tüskés 
Tibor: Pannóniai változatok című könyvét, hamar szembetűnik, hogy 
az író egyénítve, saját gondolkodásmódjához és érdeklődéséhez igazítva 
bánik az említett fogalommal. 

A történetiség Tüskésnél legfeljebb a századforduló körüli időhatá-
rokig való visszanyúlást jelent, s ebből következően jobban felerősödik 
nála az az összekötő funkció, amivel egy tájegység irodalmi szempont-
ból bír. Érthető ez, hiszen három dunántúli megye és egy alakuló, 
változó nagyváros adott inspirációkat és élményeket ahhoz, hogy az írói 
hajlam és a körülmények szerencsés találkozása által egy színesebben 
mutatkozzanak meg Tüskés Tibor adottságai. Kötetének tartalma bizo-
nyítja, hogy sokoldalú alkotó és azt is, hogy műveiben középponti 
helyen áll Pécs, Dél-Dunántúl irodalmi-művészeti életének szolgálata. 
Maga több helyen, nyilatkozatokban, cikkekben vállalta a tájhoz kötő-
dést, de ebben nem szabad esztétikai önminősítést látni, hanem csupán 
a munkához nélkülözhetetlen indító-ihlető alapot. A tájegység determi-
náló voltában nála a konkrétumok helyett elsősorban azt kell tekintetbe 
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venni, hogy egy vidék arculata miként teremtett lehetőséget a tárgyi 
világ művészi újrateremtéséhez. (Iránymutató itt az Egry Józseftől 
idézett mondat: „Én nem a Balatont, hanem a világát festem.") 

Tüskés literatúrai érdeklődésében és munkálkodásában már akkor 
fontos szerepe volt a mecsekalji városnak, amikor fiatal tanárként 
vállalta az „irodalmi szolgálat"-ot. Iskolai és azon kívüli tevékenységgel 
egyaránt. Azzal is, hogy egybegyűjtötte Babits Mihály pécsi kapcsolatai-
nak dokumentumait, s akkor is, amikor 1956 tavaszán az egyik közép-
iskolában a hátsó padban ülve belső „pillanatfelvételt" rögzített Veres 
Péterről. Ez is magyarázza, hogy amikor az ötvenes évek végén az 
újrarendeződő pécsi irodalmi életben felmerült a gondolat, hogy a 
Sorsunk és a Dunántúl hagyományait folyóirattal kellene továbbvinni, 
akkor a terv kivitelezésébe csakhamar bekapcsolódik Tüskés. Majd 
1959-től 1964-ig szerkesztője lesz a Jelenkornak. К Pannóniai változa-
tok írásaiban számos utalás, részlet vonatkozik a folyóirat arculatának 
kialakítása érdekében tett lépésekre. Kezdve attól, hogy kiemelkedő 
íróegyéniségeknek megküldték a példányait, akik ezekről megírták ész-
revételeiket, tanácsaikat. Tüskésék ezek ismeretében javítottak elképze-
léseiken. Szerkesztőként elsődleges feladatnak azt tartotta, amit a lap 
tieve sugallt: szembenézni a kor kérdéseivel és választ keresni azokra, 
hogy ezzel is karaktert, sajátos, elkülönítő vonást adhassanak, mert — 
mint leírta - a ,jellegtelenség" az irodalom megölője, a sokszínű 
árnyaltság viszont gazdagítója. Szépen vall arról, miként követte - a 
körülményekhez igazítva — Kassák folyóiratainak útmutatását az igé-
nyesség és korszerűség vonatkozásában. Tüskésék vállalták a kísérletezés 
kockázatát, a tévút lehetőségét annak érdekében, hogy izgalmasan mo-
dernné váljon a lap, s ebből következően biztosított a Jelenkor tág teret 
a fiataloknak. Olyan tehetséges pályakezdő írókat szerepeltettek, mint 
Lázár Ervin, Thiery Árpád, Bertha Bulcsú. 

Ide nyúlik vissza az eredője az Utazás napkeletre című, Bertha 
Bulcsúról szóló pályarajznak, amiben az hangsúlyozódik, hogy milyen 
jelentősége volt egyetlen lap, egyetlen írói közösség hátterének, ahol 
kísérletezésre, baráti vitára alkalmas fórumot talált. Ez a motívum 
utalás arra nézve, hogy Tüskés kötetének arcképvázlataiban a személyes 
ismeretség nem elhanyagolható. Mindegyik mögött érezhető a többszöri 
találkozások, hosszú beszélgetések hatása, de nem akként, hogy ezek 
bizonyos kritikai észrevételektől mentesítenék dolgozataikat. A szemé-
lyes nexus jelentősége abban mutatkozik meg, hogy Tüskés belülről 
ismeri azon költők és írók problémáit, akikről ír. így tud kitűnően 
azonosulni Takáts Gyula gondolkodásmódjával és építi a róla szóló 
esszét arra, hogy az idilli jelzőt cáfolja. Tudja, mennyire fontos Fodor 
András lirikusi világában a tér és az idő, a költővé érés genezise és ezek 
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kifejtésére, magyarázatára helyezi a hangsúlyt. Nyilvánvaló, hogy Tüs-
kés írásaiban számolnunk kell a kölcsönhatással, az eszmények egyfajta 
érintkezésével Csorba Gyó'zó', Szántó Tibor vagy Várkonyi Nándor 
pályarajzában. 

Tüskés egyik kedvelt műfaja, a „tájesszé" mutatja igazán, hogy 
ténylegesen vannak összefűző szálak Várkonyival. Mindketten szívesen 
indultak „sétára" a környező tárgyi valóság megismerésére, s eközben 
forrásmunkának tekintették a művészi tájleírást, hivatkoznak könyveik-
ben Kodolányi, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Veres Péter írásaira. A 
Pannóniai változatokn-áV. a pécsi tudós polihisztorról készült részét 
több szempontból fontosnak tartom. Legelőbb azért, mert Várkonyi 
Nándor méltánytalanul elfelejtett és kevéssé értékelt irodalomtörténeti 
munkásságára irányítja a figyelmet. Aligha található hasonló törekvés 
ahhoz, ahogyan a modern, új magyar irodalom történetét igyekezett a 
lehető legteljesebben összefogni. Méghozzá úgy, hogy közben világ-
irodalmi tanulmányokat írt és ezek távlatában szemlélte a kortárs ma-
gyar jelenségeket. 

A nyitottság, sokirányú érdeklődés, amit Várkonyi jellemzésére 
megjegyzett, Tüskésre is áll, hiszen kötetének zárófejezetében a társ-
művészek tárgyköréből összegyűjtött cikkeit adta közre. „Nem vagyok 
festő, sem műtörténész" — határolta körül nézőpontját Martyn Ferenc-
ről szólva. Csupán arra vállalkozott, hogy képzőművészeti ismeretei 
birtokában kommentálja a képeket. „Csupán" mondom, mintha ez 
egyszerű és könnyen teljesíthető feladat lenne. Pedig nem az, s különös-
képpen nem azzal a módszerrel, amit Tüskés követ: a művészi gyakor-
latból, az alkotások elemzésével jut el a minősítő kategóriákhoz. Martyn 
festményei, rajzai kapcsán — mint az esszéből is kiderül - vita folyt az 
absztrakt jellegről. Az író itt nem a vita felelevenítését tartotta feladatá-
nak, hanem azt, hogy kifejtse, mennyire nem helyes egyetlen nézőpont 
alkalmazása a produktumok megítélésénél. Könyvének ezen a helyén, 
ahogy mindegyik írásában, eligazító támpontot az alkotónál keresett. 
Martyn véleménye aforisztikus e tekintetben: „Kitalálni csak azt tu-
dom, amit ismerek". 

Martyn Ferenc művészi útjának ismertetésekor, meg külön fejezet-
részben is foglalkozik Rippl-Rónai Józseffel. A cím ez esetben csak azt 
sejteti, hogy a világhírű festő kaposvári házáról lesz szó, de a cikk ennél 
jóval gazdagabb tartalmú. A múzsák testvérisége gondolata jegyében 
tekinti át a szerző azt a szövevényes kapcsolatrendszert, amely Rippl-
Rónait az irodalomhoz fűzte. Az Ady-évfordulón különösen aktuális, 
de egyébként sem elhanyagolható az a tény, hogy a „közös sors vállalá-
sának" barátsága kötötte őket egymáshoz. Tüskés olyan kevésbé tudott 
dolgokat közöl itt, mint az, hogy a ,,Hát ezért bolondultunk? " című 



Szemle 187 

Ady-vers élén ajánlás olvasható: „Rippl-Rónai Józsefnek nagy szeretet-
tel", illetve, hogy a poéta Petó'fi költeményeibó'l válogatott antológiáját 
is meleg sorokkal küldte meg a festó'nek, s a könyv ma is ott van a 
Róma-hegyi ház egyik szekrényében. 

Irodalomtörténeti érdekességben bővelkedik könyvének Németh 
Lászlóról szóló része. A szerzőnek birtokában van egy kisalakú, spirális, 
sima lapú füzet, amelyben Németh László Széchenyi-esszéjének írása 
közben készült jegyzetei olvashatók. Megtudjuk ennek ismertetéséből, 
hogy milyen rendkívüli szorgalommal és minden iránt érdeklődő körül-
tekintéssel fogott munkához, hogy a száz lapos füzet alig néhány oldala 
maradt üresen, összevethető, hogy a vázlat és az elkészült mű milyen 
különbségeket mutat. Van ezen túl még egy irkája Tüskésnek, ami 
egyedülálló dokumentum. Ebben Várkonyi Nándor és Németh László 
1964 március eleji „beszélgetését" rögzítette. Beszélgetést mondok, 
holott inkább gondolatközlést kellene, mert Várkonyi betegség követ-
keztében elvesztette hallását, s társalogni csak a kérdés vagy a válasz 
leírásával lehetett vele. A közölt feljegyzésekből felvillan a két író 
egyénisége. 

A Pannóniai változatok egésze arra mutat, hogy a szerzőt az ember, 
a művek világán túli, de attól mégis elválaszthatatlan személyiség érdek-
li. Ezért jegyez fel mindent, anekdotát, aforizmát, summázott gondola-
tot vagy éppen megszóh'tást Németh Lászlóról, Fülep Lajosról, Kassák 
Lajosról. Ennek a közvetlenségnek szerepe lehet abban, hogy a könyv 
írásaiból csaknem teljesen hiányzik a kritikai szempont. Ennek formai 
következménye a műfaji határok tágítása, illetve esetenkénti feloldása. 
Tüskés az említett „tájesszében" és szociográfikus vizsgálódásainak már 
kezdetén igyekezett eltüntetni a műfaji határokat. Veres Péterre!Bara-
nyában és a Balatonnál című cikkei például íróilag, már-már novellisz-
tikusan elevenítik fel annak a vitának a hátterét, amit a Balatonról 
folytattak. 

Veres Péter Balatoni jegyzetek címmel praktikus nézőpontból szólt 
a tóról, dicsérte itt-ott, de a szépségek helyett a „jó gazda" szemével a 
hasznosságot helyezte előbbre. Hiba volt szerinte a maradi gazdálkodás, 
az Alföld világával szembeni hátrány, s hogy nincs „élelmesség", sem 
igazi öntudat. Veres Péter javító szándékkal írt, Tüskés mégis úgy érezte 
- a „fölnevelő bölcsőhely" miatt is - , meg kell védenie a Balatont. 

A történelemből bő tárháza került tollára az adatoknak: a Georgi-
kon, a balatoni hajózás, a déli vasút, az „esztétikai minőséget" Zrínyi, 
Berzsenyi, Széchenyi, Vörösmarty, Babits, Rippl-Rónai, Egry nevével 
jelzi. A vita eredménye: közös út a tó körül. Egy autóban a vitázok 
Veres Péter fiával és Fodor Andrással. Mi volt az értelme az utazásnak? 
- teszi fel a kérdést Tüskés, s válasza: másnap már nem tudott ugyan-
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olyan szemmel körbenézni a világban. Vagyis a valósággal történt szem-
besülés, az együttes igazsághoz való eljutás: a szép és hasznos helyett, a 
„hasznos szép" számbavétele. 

Ezt teszi akkor is, amikor a pásztorfaragókról, Borsos Miklós szob-
rairól vagy éppen Csontváry képéről ír. Ezeken a helyeken hamar 
szembetűnik Tüskés kitűnő elemzőkészsége. A lényegre koncentrálás és 
ugyanakkor a fontos részletekre odafigyelő nézőpont, ami — ismételni 
szükséges — nem mentes a személyességtől, de azzal együtt eljut fontos 
megállapításokhoz. Műalkotások szépségeinek felderítésénél a kérdések 
különösen hangsúlyosak, mert jelzik a problémaérzékenységet, a látó-
kör szélességét, a gondolatmenet ívét. Tüskés jól kérdez. Bármelyik 
helyen ütjük fel a Pannóniai változatokat, észrevehető a szigorú logika, 
az előbbrevivő feszesség. 

Legyen szó képzőművészetről vagy a pécsi balettról, írói pályarajzot 
vagy emlékidézést válasszon témájául Tüskés, szemléletének fix pontja a 
megértés és tisztelet, a szépség iránti fogékonyság és a megnyilvánulási 
formák vizsgálata. Ez teszi számára megfelelő műfajjá az esszét. Lehető-
sége van így tágabb összefüggések megmutatásához, rejtett szépségek 
kibontásához. Nézőpontját — a művek világával történő belső azonosu-
lás mellett — a múzsák testvérisége irányítja, így alapulhat a Pannóniai 
változatok sokágúsága a szemlélet egységén. (Szépirodalmi, 1977.) 

LACZKÓ ANDRÁS 

Rónay László: HŰSÉGES SÁFÁROK 

Alighanem nagy szerencsének számít, ha egy irodalomtörténészt 
közvetlen személyes kapcsolatok, gyerekkortól őrzött emlékek, vonzal-
mak kötnek tanulmányainak tárgyaihoz. Ezek a vonzalmak, kötöttsé-
gek azonban súlyos teherként is nehezedhetnek a történelmet faggató 
tudósra, rabságukban tarthatják szellemét, előítéletté merevedhetnek. 

Rónav László is ilyen szerencsével megvert tudós: „Jóformán együtt 
nevelkedtem a Nyugattal és a nyugatosokkal" - olvashatjuk kötetének 
bevezetőjében, s hogy ez milyen szemléletbeli eredményre vezetett, 
arról is maga vall: „így hordozom magamban Lovass Gyula arcmását, 
akire emlékezetem szerint mindig olyan mulatságosan kellett felnézni, 
mert igen magas ember volt. Vagy mégsem? Talán csak a gyermeki 
képzelet növesztette szinte emberfeletti magasságba ezeket az akkor 
még ifjú írókat, akik rendszerint egy lapalapítás lázában égve hajnalig 
égették a lámpát, s a legújabb francia könyvekről vitáztak." A figurákat 


