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Hagyományhű 
merészség 

 

„Már ideje volt” – villant belém első gondolatként,
amikoridénfebruárbankézhezkaptamFalusiMárton
új,sorrendbenötödikverseskönyvét.Igen,idejejött
afrisskötetnek,mertFalusielőzőversgyűjteménye,
azAlbérleti fordulónap 2013-ban látott napvilágot; 
azóta „csak” egy művészetelméleti tanulmányokat,
illetveegyesszéket tartalmazókötetet tett leaszta-
lunkra(azelőbbitszerkesztőként,azutóbbitszerző-
ként).Vagyisfolyamatosan,elkötelezettendolgozik,
jelenvanirodalmiéletünkben–ámegyköltőésaz
őszinténköltőrecenzenseszámáramégisaverseka
legfontosabbak…Falusimunkásságánakkiegyensú-
lyozottságátmutatja,hogyharmincötévesen(1983-as
születésű)márnyolcönállókötetnéltart.Shaehhez
hozzávesszük az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karán szerzett diplomáját, valamint a tényt, hogy
egyetemista korától a Hitel folyóirat versrovatának
szerkesztője, egy időben párhuzamosan aMagyar
Napló szerkesztőségében is dolgozott, és különféle
szakmaikuratóriumoktagja,márisérzékeljük:Falusi
anegyvenévalattinemzedékegyiklegtevékenyebb,
megkerülhetetlenalkotója.Jelzikeztazegyenletesen
érkezettirodalmielismerésekis–abemutatkozóver-
seskötetéért(Hazáig látni)kapottGéreczAttila-díjtól
a2016-banátvettJózsefAttila-díjig.
Smostittazújtermésahalálos szótövek kertjé

ből.NéhányszámszerűadatsokatelárulFalusilírá-
járól: a százharmincoldalas, tehátműfajában terje-
delmesnekszámítókötethuszonötverset tartalmaz.
KözülükalegrövidebbakétoldalonelférőEsküvő-
szezon – a többimű átlagosan három-négy oldalon
fér el, de akad nyolcoldalas szöveg is, nem egy.
Vagyis a költő következetesen a hosszúversek útját
járja, a nagyobb és kitartott lélegzetű opuszokban
érzi otthonosanmagát. Szerkesztői-olvasói emléke-
zetem szerint Falusinál 2010 körül ment végbe ez
a „hosszabbodás”: amikor hét-nyolc évvel ezelőtt,
mégazÚjEmberhetilaprovatvezetőjekénthúsz-har-
mincsor terjedelműverseketkértemtőle,nehézsé-
gekbeütköztem,éscsakazelőzőévekbenszületett
darabokból válogathattam.Bizony, verseinek hosz-
szúságamiattanyomtatottlapokésantológiákterén
Falusi megnehezíti a saját dolgát, de ezzel – lévén
magaisegyprintfolyóiratszerkesztője–tökéletesen

tisztábanvan.PéldáulAz év versei an-
tológia összeállításakor, immár 2014
óta,akorlátozottoldalszámmiattmin-
dig csak egy Falusi-verset vehetek
számításba. Apropó, Az év ver  sei: 
mivelagyűjteményszerkesztőjeként
– munkaköri kötelesség – a ma-
gyar nyelvű irodalmi periodikák
termését ötödik éve szemlézem,
apránkéntaHalálos szótövek kert
 je teljesversanyagátmegismertem.Smosterő-
teljesélmény,hogyakorábbrólismertköltemények
kötetbe rendezvemásképpen olvastatjákmagukat,
esztétikailagésgondolatilagdimenzionáltabbanmű-
ködnek.
Megállapítható, hogy ez az új gyűjtemény nem

csupán terjedelmileg, de formailag is szerves foly-
tatásaa2013-asFalusi-kötet lírájának,amennyiben
aköltőtovábbraismetaforikus-retorikusalapszerke-
zetűverseketír.VáltozatlanultalálóapályatársNagy
Gábormondata:FalusiMárton„világutazógarabon-
ciás,akinemméricskéli,hanembejárjaazirodalmi
hagyománysíkjaitésmagashegységeit,magábaszív-
jaavilágtapasztalatot,amikorútrakel,hogymeg-
értse,mirőlisszólazOdüsszeia”.Igen,aklasszikus
formák, az időmérték, a hagyománymély ismerete
alapjellemzőjeennekaköltészetnek,seztolyanmű-
vek támasztjákalá,mint amáremlítettEsküvősze -
zon, a Barbárok vagy a Borközi rejtekút.Utóbbiaz
alkaiosziverselésmívespéldája, ímeanyitóstrófa:
„Butéliádtól elpoharazgatok / égig, karéjlik borközi
rejtekút,/göröngyeinbelédbotolhat/nyelvem,Uram,
ha kegyelmed árad.”A záró szakasz pedig: „Nincs
otthonom, vágy űz felelőtlenül, / midőn erős vár
szirtjeirőlledől,/dögkútbavészéhünk,ahűség/itta-
sodik,denemoltjaszomját.”
Shamárafelelőtlenülűzővágyakkerülnekszó-

ba…Akönyvetlapozgatvaszembetűnő–sezisaz
állandóságérzetétnyújtja–Falusiköltészeténekön-
feltárulkozóőszintesége.Eztúgyisfogalmazhatjuk,
hogytársadalomrahangolt,irodalomtudománnyalfel-
vértezettvilágábannemvészelaköltőién,aszemé-
lyesség.Perszenemtudhatjuk,magánéletiutalásaiban-
vallomásaibanmiként keveredik a valóság a költői
képzelettel…Akárhogyanis,aversekmerészenelénk
rajzolják az otthonkeresés, a Zuglóba költözés, egy
házasságésegyválóper történetét, a testivágyak,
a szellemi és egyéb kalandozások, utazások részle-
teit.Mindezeknek fajsúlyospéldája akötet címadó,

FalusiMárton:
Halálos szótövek kertje, 
ElőretoltHelyőrség,2017.
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Varsót és Budapestetmegidéző költeménye, amely
alcímeszerintzongoraetűd két tételben.Felütéséből
megtudjuk az alaphelyzetet: „Idestova két hónapja
ismerlek,/decsakháromszor/láttalak,/smost,atá-
volból/ugyanazokavarsóiútitervek/szediklába-
mat, /mintnemréga tiédet. /Szemöldöködetegy-
azontemérdek,/vastagfilcűtéridommal/húzzaki/
ezerárnyú délidőnk / a Marszałkowska útjain.”
Vagyisaköltőalengyelfővároslegforgalmasabbsu-
gárútjánjár,méghozzá2013 tavaszán. (Utóbbiadat
nemszerepelaműben,éskizárólagonnantudható,
hogyesorokírójaszinténjelenvoltazokbananapok-
banVarsóban.)
Akörülményekfelvázolásautánmárisazönfeltá-

rulkozás,atestivágyaksíkjáraérkezünk:„Szemed 
amélyalagutak/samagasépítés/toronydaruinfüg-
geszkedik,/azenyémkönnyűprédautánkutat,/az
elváltférfié, /kocsányonlóg,kerekedik, /fönnakad
egynegyvenedik/emeletikéjen,/minttokjábaóvat-
lanfelrántottreluxa/–másfélórábólháromorgaz-
musrafutja–,/hogyaztánmegkérdjen/aközépkorú
luxuskurva,/rábökveegyújóvszerestasakra,/buk-
jon-emégrám,vagyhagyjaabba”…Sietveismétel-
jük:egyköltőiszövegesetébennemtudható,miként
keveredikbenneavalóságésafikció.Mindazonáltal,
az örömlánnyal hancúrozás szókimondó megjele-
nítése ritka a magyar költészetben, pedig Balassi
BálinttólVörösmartynátKosztolányiigszámosköl-
tőnek volt hozzá személyes élményanyaga – hogy
kortársköltészetünkbőldiplomatikusanegyetlenne-
vet se említsünk. Leginkább a zólyomi Casanova,
azazBalassilírájábantalálnirészleteitapénzértvett
kéjnek, jelesül egy bécsi bordélyházat s annak két
„alkalmazottját”,AnnamáriátésZsuzsannát,máshol
pedig egy lengyel citerás lánnyal töltött mámoros
estét.Persze,érvkéntmondhatjavalaki:Balassiköny-
nyebbenverselterről,mertaXVI.századbaneztaz
életmódotnemöveztekülönösebbprüdéria–jóllehet
Balassimulatozásaimiatt a selmecbányainyárspol-
gárok mélységesen felháborodtak, vagy talán csak
irigykedtek…NégyszázévvelkésőbbFaludyGyörgy
nemszégyelltkendőzetlenülverselniprostituáltakkal
töltöttéjszakáiról,ámFaludyfesztelen,olykortuda-
tosanpolgárpukkasztóattitűdjétőlezkorántsemide-
gen.Akárhogyanis,haatémaúgykívánja,Faludyhoz
hasonlóanFalusiismegsüvegelendőbátorsággalvál-
laljaaszemélyességkockázatát.

Aziménti,kisséhosszabbranyúltfejtegetéselle-
néresenkinegondolja,hogyezazújkötetvalamiféle
erotomán költészet,még kevésbé pornográf. Tema-
tikailag kimondottan sokszínű és sokrétű, akárcsak
formailag. Találunk benne szonettfüzért (Köl  töz  kö 
dés),négysorosstrófákbólállóverseket(pl.Fekszed 
ágyamat; Büdösbogár a díszcsilin; Pozsonyban és 
Bécsben egyaránt a pincér),ötsorosstrófákat(pl.Kö 
tött pályán),egyetlenszövegtestbőlvagytöbbtételből
álló,változatos lüktetésűműveket, illetve időmérté-
kes darabokat,mint amár idézettBorközi rejtekút. 
Olvasóibenyomásunk,hogynagyobbhangsúlyesik
ametrumra,mintarímekre,bárutóbbiakbólistalál-
ni szép számmal: az értelemszerűen rímes szonett-
füzérmellettaFekszed ágyamatkeresztrímesstrófák-
kal,akötetetzáróHa nincs több félrímessorokkal
építkezik. E rímek biztosmesterségbeli tudásról és
ötletességről (perbéli–Bercsényi;biggyeszti–kis-
pesti;Révfülöp–szédülök)tanúskodnak.
Falusiebbenaverseskötetében is szívesen játszat

egymásra jelentésrétegeket és asszociációs mezőket 
–eztköznapian,azolvasószemszögébőlúgyiskife-
jezhetjük,hogyverseiáttételesek,szándékoltan„bo-
nyolultak”.Aköltőnyíltanvallja:részérőlezaszer-
kesztésmódkezdettőltudatos.Szívesen„csavar”egyet
verseitartalmán,mertnemszándékadirektüzenete-
ketközvetíteni.Inkábbarratörekszik,hogyamegfej-
tés-felgöngyölítésmunkájábanegyfajtatársalkotóvá
avassaolvasóját,sezakárközösszellemijátéknak
istekinthető.Költészetébenminderreseregnyipéldát
találni – közülük amár hivatkozottPozsonyban és 
Bécsben egyaránt a pincérhatsorátidézzük:„ARat-
haushuszonnegyedikablakán/hasraesikafény,az
üvegestót/hanyatt,nyelvébebotliksmagyarravált,/
jobblábatballal,ígysasszézvaellóg//arendeléselől,
hasztalanintünk./Főurakvircsaftolnak.”ARathaus
abécsiVárosháza,az„üvegestót”Pozsonyrautal;az
ablakon tükröződő fény hasra eséséből asszociálha-
tunkaz„úgyhiányzik,mintüvegestótnakahanyatt
esés” szólásmondásra; anyelvhasználatravonatkozó
„vált” igea lábakemlítésévelátvezetasasszézásra, 
smégtovábbisboncolgathatnánkazidézetet.Ugyan-
akkor a nyilatkozataiban Falusi időről időre óva int
költészeténektúlpszichologizáltértelmezésétől.Epon-
tonaköltészetmibenléténekésküldetésénekolyan
kérdéseihezérkezünk,amelyektúlnyúlnakegyrecen-
ziókeretén. Zsille Gábor


