
KUNSZERY GYULA

FALU TAMÁS KÖLTÉSZETE
Falu Tamás 1881. november 10-én született Kiskunfélegyházán, első verse

1911-ben jelent meg nyomtatásban. Tehát egyszerre ünnepelhetjük életének kilenc
venedik és költészetének hatvanadik évfordulóját. ünnepeljük, annak ellenére, hogy
ó sem életében, sem költészetében soha nem kereste az ünnepeltetést, sőt inkább
mintha menekült volna előle.

Az élete, amilyen hosszúra nyúlt, külső történésekben épp annyira esemény
telen. Középiskolai és jogi tanulmányok elvégzése után falusi közjegyző lett a Gö
mör megyei Nagyrőcén, majd a Pest megyei Ocsán. Ma is itt él, immár évek óta
nyugalomban, csendes visszavonultságban. A zajos fávárossal úgyszólván csak írói
alkotásai révén volt érintkezése. Korán megházasodott, de a házasélet örömeit, bol
dogságát felváltotta a korai özvegység.

Költészetének a lényegét két versben látom összesűrítve. Az egyiknek a címe:
Nádtető. Arról van benne szó, hogy az ősi kisvárosi családi házuknak kezdetben
nádteteje volt, aztán jött a zsindely, s végül a pala ... És a vers így végződik:

Ahogy most áll a píactéren,
Nem ismerne rá már az ős,

De engem megismerne vérem,
Mert lelkem ma is nádtetős.

Valóban, Falu Tamásnak nádtetős a költészete, de ez a nádtető, bár beboltoz
JŰ két emberöltőnyi időt, máig sem avult el, máig sem kopott meg. Szolíd költészet
ez, a szónak mindkét értelmében... A nádtetőhöz persze földszintes épület illik.
Erről szól a Földszint című vers, amelynek záró sorai így hangzanak: "Földszin
ten éltem, de az éghez - Mégis én voltam közelebb". Igen, egyszerű, nádtetős,

földszintes költészet ez, de éppen nem "parasztos" (a szó régi, elmarasztaló értel
mében), és éppen nem alacsony.

Amde annál jóval szerényebb vagyok, hogysem megelégednek a saját meg
állapításommal. Kívánesi voltam hát, hogyan értékelik Falu Tamás költészetét.
Vegyük elő a legújabb Magyar Irodalom Történetét. Ennek két utolsó kötete fog
lalkozik azzal a korral, amelybe Falu Tamás is beletartozik, nem kevesebb, mínt
1600 lapon. üssük fel a névmutatót az "ef" betűnél: Falu Tamás nincs benne. 
S ez a hiány annál érthetetlenebb, mert ez az irodalomtörténet meglehetősen Nyu
gat-centrikus, s Falu Tamás első verse 1911-ben, s utána még több írása a Nyugat
előfutárának tekinthető A Hétben jelent meg, és tizenegy verse, s kilenc regényé
nek egyike, a Nyolcvanas évek című magában aNyugatban.

Előveszem a Hét évszázad magyar versei című, csaknem 3300 oldalas hatalmas
antológiát. Falu Tamás ebből is kimaradt. Ezek után az ember kénytelen maga
pótolni a hiányt, ami azzal a - megvallom : gyönyörűséges - fáradsággal járt,
hogy elolvassa Falu Tamásnak mind á kilenc megjelent verseskötetét. Ez az élet
mű nem tartalmaz többet három-négyszáz - rendszerint nagyon rövidke, szinte
sóhajtásnyi - versnél, lévén Falu Tamás nem mennyiségí, hanem igényes mí
nőségi költő.

A külsőségeken kezdem, a héjon, mert ez is sok mindenről árulkodik. Kezdjük
mindjárt a néven. Falu Tamás írói álnév. Am ennek a Falu-nak semmi köze nincs
az Ady emlegette "tilinkós álparasztok"-hoz, még kevésbé a harmincas évek népies
ségéhez. Falu Tamás költészetében alig érződik valami a magyar falu szocíálís fe
szültségéből, Az ő választott neve sajátos életformát jelöl. Egy entellektüel önkén
tes falura vonultságát, kiszakadását a városi élet tülekedéséből, irodalmi könyök
harcából; a "bene víxit, qui bene latuit" (jól élt, aki jól elrejtőzött), a "procui ne
gotíís", a közgondokból való kikapcsolódás horatiusi filozófiáját, de - mint látni
fogjuk ~ annak "beatitudo"-ja, boldogsága nélkül. Mint maga írja: "A szívernben
egy sáros - Kis falu a főváros". Csoda, hogy ilyen elvonultság mellett mégis ér
vényesülni tudott; főmunkatársa lett az Új Időknek, tárcaírója a Pesti Hírlapnak,
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tagja a: Petőfi- és a Kisfaludy Társaságnak. A neve mögött tehát egy "falusi ur
bánus" rejtőzködik. S a név hangzasán kívül már az a tény is, hogy hem saját
családi nevén szerepel az irodalomban, nagyfokú szerénységre vall. Szerénységről

árulkodik verseskönyvei külső formája is. Ez ugyan éppen nem esztétikai szem
pont, de igen jellemző. Ezek a kötetkék llx16, lOx15, 9x14, 8x13 centiméteres nagy
ságúak, 3-4 ívesek, húsz-, harmínc-, ötvenegynehány verssel. S ha felduzzad a
tartalmuk, akkor míntegy kompenzálásul a formájuk még összébbzsugorodík, 10x12
centiméteresre. Mintegy jelezve, hogy költőjük semmiképpen sem akar feltűnni.

Az évszámok is érdekesek. Első verse, mint említettük, 1911-ben jelent meg. Falu
Tamás ekkor már harminc éves. De első kötetkéje. az Úperencia csak harminchá
rom éves korában, 1914-ben jelenik meg.

Mindezek a külsőségek már önmagukban is szokatlan, nagyfokú szerénységre
vallanak. Ez egyéniségének legjellemzőbb vonása. És szinte kedvünk lenne Mol
nár Ferenccel megkérdezni, hogy fiatal barátom, akarom mondani kedves Tamás
bátyánk, hát, Ön mire olyan szerény? - S a következőkben éppen arra szeretnék
rámutatni, hogy Falu Tamásnak nagyon is van mire szerénynek lennie.

Elsősorban arra lehet szerény - vagy büszke -', hogy nemcsak szép versei
vannak, hanem sajátos atmoszférájú, mással össze-nem-téveszthető, de önmagáról
mindíg híven tanúskodó költészete. Ezt bizonyára késői pályakezdésének köszön
heti. Igy sikerült elkerülnie a század eleji szecesszió buktatóit és elérnie azt, hogy
az ő művét nem zavarják félszeg szárnypróbálgatásole és ifjúkori titánkodások.
Volt önmegtartóztató ereje, türelme és megint csak szerénysége ahhoz, hogy csak
akkor lépjen a nyilvánosság elé, amikor már egyéniséggé érett, amikor már 
bizonyára hosszas útkeresés után - megtalálta önmagát. Művészi harmóniára tö
rekvés és keresetlen egyszerűség: ez az ő tömör ars poeticája.

Szetetet vagyok s hűség

Es tiszta egyszerüség.
Szelíd kékszín a tintám,

Nincsen rikító mintám.
Nem hódolok divatnak ...

irja saját magáról. Am hiba lenne ezt az egyszerűséget összetéveszteni azzal,
amit Karinthy emleget - nem teljes igazsággal - Szabolcskával kapcsolatosanr
"nincsen benne semmi, ámde az legalább érthető" Falu Tamásnál visszájára for
dul ez a szentencia: egyszerű, érthető, de míndíg van benne valamí.

Ezt a varázsos valamit szeretnénk megközelíteni. Megint csak a szerénységé
ve] - egyénisége alapvonásával - kell kezdenem. A "földszintet" és a "nádtetőt»

már bevezetőmben említettem. Aztán azt is írja magáról, hogy ó nem nagy folyó,
hanem csak "kis patak", amelyet "a térképbe nem rajzolnak be". Láttuk, valóban
ki is maradt a magyar irodalom nagy térképének megrajzolásánál. Igen jellemző

költészetére a halkszavúság, Hadd idézzem :

A hangom nem kiált túl senkit,
Senkit nem fordít meg szavam.

Tudom, hogy szíve van a csendnek,
S a szívemnek nagy csendje van.

Ha elkészítenék költészete szó-statísztíkáját, kiderülne, hogy leggyakoribb sza
vainak egyike a "csend". Az a csend, amely - idézem - "Oly halk, hogy le sem
írható, - Csak be nem mártott tollal." - Mindebből nyilvánvaló, hogy versei
nem szavalmányosak; ó - ha szabad ezt mondanom - "kamaraköItő". Költésze
tének igen jellemző, szinte uralkodó vonása a poentírozás. Jól tudjuk, Verlaine ezt
tanácsolja Art poétiquejében: "Kerüld messze a gyilkos poént!". Csakhogy ez sem
miképpen nem vonatkozhat a Falu Tamás-féle poénekre, mert ezek nem kihegye
zett, sziporkázó poének. Ezt már nagyon pontosan megfogalmazta Rónay György, s.
így a legcélszerűbb őt idéznem. Különbséget tesz a sanzon-szerű zárt és a nyitott
poén között. Falu Tamás poénjei nyitottak. Rónay szavaival: "olyan halk fény
lobbanás, amely magánál továbbra világít, olyan összegezés; amely csöndesen to
vább hullámzik, elhangzása után is tovább él, alighanem azért, mert alapjában
nem intellektuális, hanem mélyen érzelmi jellegű." Ennek megvilágítására hadd
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idézzek teljes egészében csak egyetlen példát, amely egyúttal érzésem szerint egyi
ke Falu Tamás legszebb költeményei nek. A címe Sorrend.

A nyáj a rétről hazatér,
Mögötte jön a barna est,
Kolomp szavára lépdegél
A szokott úton egyenest.

De legszélén a falunak,
Ott, ahol csendbe hal a táj,
Már az este halad elöl
Es mögötte ballag a nyáj.

Csak a versnek van vége itt, de az este és a nyáj is - felcserélt sorrendben 
tovább ballag eszméletünkben. A vájtfülűek nyilván kiérzik azt is, hogy - füg
getlenül a tartalomtól, a falusias hangulattól - a vers szerkezeti felépítésében,
struktúrájában nagyon emlékeztet Heine dalaira. De csak ebben. Falu Tamásból 
itt is hiányzik Heine cinizmusa, iróniája, hangulatbontó szarkazmusa.

Poénjei sokszor meglepő. de sohasem felzaklató paradoxoriok. "Elmúlik a tél
és - Elmúlik a nyár, - Mire vár az, aki - Semmire se vár". Egyéb példák: "Mint
hogyha nem is éltem volna, - Úgy éltem én e világon". - "A nagyvilágból nem
gyógyít más ki, - Csak a kisvilág". - "Sohse felejtsd el, hogy már elfeledél, 
Sohsem felejtem, hogy. elfeledtelek". - "Jövő voltál, mely nem lesz, - S a múlt,
mely meg nem történt." - "Legjobb meghalni az előtt, - Mielőtt meg kell hal
ni". - "Feledni az nem más, - Mint folyton emlékezni" ...

Sokszor egy váratlan hasonlat szelgáltatja a poént. Mi frappíroz ezekben? Az,
hogya poétikust, a légieset hasonlítja a köznapihoz, a prózaihoz. Példák: "A csíl
lagole fenn úgy széjjelszóródnak, - Mint a morzsák a gyűrött abroszon". "Emléked
messze elmarad, - S elmúlsz a nyári délutánban, - Mint a sárga sörön a hab".
Néha csak egy váratlan, ötletes fordulat a poén lelke. Például a Kenyerek mi
atyánkjában, amikor a 'kenyerek a pékbolt polcain így imádkoznak: "Add meg a
mí mindennapí emberünket". A szociális tanulság már csak az olvasó gondolatában
fűződik tovább: a mindennapí emberség blztosítaná, hogy meglegyen mindenkinek
a mindennapi kenyere.

Költészete varázsának titkát kutatva még egy versét kell idéznem teljes egé
szében. Címe: Űszutó.

Sötétlő bársonykerevet,
Arnyékot rajzol, merevet.
A falon aranyos kalit,
Kakukkos óra andalít.

A. csöndbe süllyedt bútorok
Érzik; hogy köztük bú forog.
Egy árny siet el a kövön,
A hunyó naptól elköszön.

Haza sereglik már a nyáj.
Hazajön minden ami fáj.

A verseket akár Kosztolányi is írhatta volna, máskor pedig szépernős remimszcen
cíák bukkannak fel. De felesleges lenne minden "hatásvadászat", mert kortárs köl
tőkről lévén szó, nem lehet pontosan meghatározni, hogy például olykor Falu Ta
más "szépes"-e, vagy Szép Ernő - "falus". Hatás helyett tehát inkább a lelki alkat
rokonságáról beszélhetünk. Arról, hogy mindhármukban megvolt a hajlandóság,
a fogékonyság az iránt, amit ezzel a szóval [elölhetünk: "biedermeyer". Igen, a
bíedermeyer rekvizítumaí lépten-nyomon fellelhetők Falu Tamás költészetében: zon
gora, sőt spínét, ketyegő, sőt zenélő falióra. a ház lelke, a régi szekrény (hogy
ne mondjam: sifonér), csipke (egy egész kötetnek ez II címe), levendula-illat,
postakocsi, postakürt, delizsánsz, nagymama, és általában a merengő múltba ré
vedés.

De tévedés lenne azt hinni, hogy ez a vidékies biedermeyer-hangulat idillikusan
zavartalan.. Hogy ez egy méhesben pipázgató öregúr harmonikus vísszaálrnodozása
a múltba. Éppen nem. E jelenség mögött nagyon is modern életérzés lappang, a
XX. század első felének "mal de síecle't-je, lelki betegsége, neuraszténiás belső,

nyugtalansága, tárgytalan és parttalan sóvárgása; nem visszaálmodás vagy előre

ábrándozás, hanem menekülés a jelenből - kinek-kinek lelki alkata szerint - a
múltba vagy a jövőbe. Az irány talán nem is fontos, csak el innen, míndíg más
hová, nemcsak időben, hanem térben is. Falu Tamás nem érzi jól magát a min-
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denkori jelenben. O a múltba menekül, mégpedig egyre messzibb. Fiatal férfi ko
rában vissza a diákkorba, az iskolapadba. Egy egész kis kötet szól erről, a Padok
zenéje. Azután még távolabb, abba a világba, amelyet a "biedermeyer" névvel
jelöltünk meg. .

Ez a nyughatatlanság nemcsak időbeli, hanem - mint említettem - térbeli is.
Mindig máshol érezné jól magát. Nagyon jellemző a talán egyetlen saját alkotású
szava: "világhonvágy". Mintha lélekben mindig úton lenne. Feltűnően gyakori
motívumai az állomások és a kikötŐk. Ez utóbbi két kötetcímben is előfordul. Hol
az fáj neki, hogy utazni szeretne, s csak az állomáson ténfereghet a tovasuhanó
vonatok árnyékában; ha viszont vonaton van, akkor lekívánkozik valahol, ahol
menetrend szerint nem áll meg a szerelvény. Fáj, ha a parton marad, s nélküle
indul el a hajó, az idegen hajóról pedig visszavágyik a hazai partra. Még az ut
cáiát is átsétáltatná más utcába, ha lába lenne. Mindez persze, mondanunk sem
kell, szimbolikusan értendő.

De mindez nagyon jellemző arra, hogya jelszavául választott harmóniát csak
külsőleg sikerült megvalósítania. a kecses, filigrán, elegáns, de korántsem túlcizel
lált formában, a változatos, de mindig szordínós húrozású, andalítóan kedves,
gikszertől mentes versmuzsíkában . " Am a zománcos felszín alatt tektonikus nyug
talanságok gomolyognak. Röviden: Falu Tamás, ha lefejtjük költészetéről a bieder
meyeres, almanach-lírás külsőségeket, nagyon is modern költő. Csak éppen sze
mérmesen rejtőzködő, s éppen nem exhibicionista modern költő. De annyira mo
dern, hogy költészete elemzésénél semmi hasznát nem vehettük volna az iskolás
poétika kategóriáinak: hazafias, szerelmí, vallásos költészet, ilyen-olyan hőfokú mű

fajok és más effélék... Egészen másfajta kapaszkodókat kellett keresnünk. Példa
képpen nézzük csak a vallásos költészet szektorát. Ime egy verse, az EQjJszerű

imádság.

Istenem, adj boldog szegénységet,
ne adj kincset, melynek súlya éget,
ne káprázzak aranytól, ezüsttől,

adj kis kunyh6t, amely békét füstöl.

Udvaromnak legyen galambdúca,
legyen messze a lármázó utca,
adj ablakot, amely messze nézzen,
és láthatárt, melybe átenyésszem.

A. kocsimon legyen erős féder,
O, szivemen pontos barométer,
1.ogy ha utam kezd már behavazni,
tl~djak szépen, csöndben elutazni.

Vajon nevezhető-e ez az iskolás terminológia szerint dalnak, himnusznak, bölcselő

éneknek? Egyiknek sem. De még csak nem is "imádság", mint a címe jelzi, ha
nem csak egy halk fohász. Amely azonban magába sűríti - szinte függetlenül az
istenes ihletéstől - költője egész egyéniségét; finoman rezgő harmatcseppként visz
szasugározza Falu Tamás költészete éppen nem izzóan lángoló, de -annál inkább sze
líden melengető - szívet rnelengető - napjának egész tompított fényű, diszkrét
ragyogását: szerénységét, egyszerűséget, halkszavúságát, vísszahúzódását, csend
áhítatát, biedermeyeres idill-vágyát ... De ugyanakkor benne rezeg a fojtott nyug
talanság is: a muskátlis ablakból messzire tekintés, az erős féderű kocsin az uta
zás vágya, és a célt meg nem jelölő, tehát nem zárt, hanem nyitva hagyott poén
ként a csöndes "elutazás" képzete... Falu Tamás ebben a versében is - mint
egész költészetében - rejtőzködő, szerény költő. De visszahúzódó szerénységét meg
torolta, vagy mondjuk inkább: megtréfalta a jó Isten, amikor megáldotta (ugye,
nem megverte?) kivételesen hosszú élettel. Jó pár év előtt hangulatos poémát írt
A fán maradt levélről. "Minden levél a sírba hullt - Bús őszi ég alatt, - S én
mégis csak őt gyászolom, - Aki a fán maradt". Akkoriban bizonyára még nem
sejtette, hogy akaratlanul is a saját élete szimbólumát írta meg ebben. Az ő költői

nemzedékének fáján már csak három levél maradt: ő, Dutka Akos és Farkas Imre
Akár hozzá is kezdhetne egy új regény írásához ezzel a címmel: "A kilencvenes
évek". S így minden visszahúzódása ellenére akarva-akaratlan bizonyos vonat
kozásban, mint a magyar líra nagy öregje, élvonalba került.
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És még egy strófa ide kívánkozik befejezésül: "Megváltozott a mennybolt is 
Az újult föld felett, - Ki régen élt és ma is él, - Az kétszer született". Nos,
aki még tovább él, az harmadszor is megszületík, ha, némi vajúdások árán, 
s az irodalomtörténészek és antológia-szerkesztők sajnálatos feledékenysége ellenére
is. Falu Tamás joggal büszke lehetne arra, hogy több verse megjelent német, angol
és francia nyelven. De mi ennél sokkal fényesebbnek tartjuk, hogy újra megje
lentek versei - magyarul. Pár éve gyűjteményes kötete látott napvilágot Téli ki
kötő címmel, s időközben a Kossuth Klub és a Pen Klub is tanújelét adta meg
becsülésének egy-egy Falu Tamás előadóest megrendezésével.

FALU TAMÁS VERSEI

AKI MOST

Aki most gyalogol,
az le sosem ülhet,
aki most távol van, haza sosem ér,
ki után egy szívből

most nem néz egy távcső,

,annak lábanyomát elnyeli a tér.

Aki most nem boldog,
boldog többé nem lesz,
akire most dér hull, nem süt arra nap,
ki most egyedül van
magányba burkoltan,
az most már örökké egyedül marad.

PANTA REl

Elfolyik minden,
el az idő is,
messze múlt lesz a
messze ;övő is.

Mi e földön van,
az menthetetlen,
elfolyik minden,
csak a meder nem.

AKI IGY MAGA VAN

Aki így maga van,
az mindig barangol,
vagy ;övök magamhoz,
vagy megyek magamtól.

Most is épp indulok
a borús ég alatt,
elvesztem valahol,
keresem magamat.

HÓNAPOS SZOBÁK

Ö, reg~ hónapos szobák,
bejárattal a gangon át,
ahonnan nem látszott az ég,
.s lakótárs volt a szürkeség.

Ö, "égi hónapos szobák,
kik ígértétek a csodát,
sok szobadfsz, sok ócska lom,
s vizes kancsó az asztalon.

Ö, régi hónapos szobák,
kik löktetek jolyton tovább,
s kapun volt e búcsúztató:
"Egy üres szoba kiadó."
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