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ELdSZO

Pest megye neves koltoje, Falu Tamas szuletesenek 100. evforduloja alkalmabol irt kismonogrdfidval ezennel utjdra bocsdtjuk a Pest megyei Muvelodesi Kozpont es Konyvtdr
kiadvdnysorozatdt, a Pest megyei Tekat.
A sorozat celja, hogy megyenk iroirol, kdltoirol, kdzeleti szemelyisegeirol keszult dsszefoglalo
munkdkat, bibliogrdfidkat, forrdskiadvdnyokat, kezikonyveket. Pest megyere vonatkozo
konyveszeti kiadvdnyokat adjon az erdeklodok kezebe, melyek segitseget nyujtanak kulturdlis ertekeink melyebb megismeresehez es alapul szolgdlnak a tovdbbi kutatdsokhoz.
Oszinten kivdnom, hogy a Pest megyei Teka sorozata tdltse be kulturdlis, kdzmuvelodesi
hivatdsdt, mellyel a mult muvelodesi, muveszeti ertekeinek feltdrdsdt, bemutatdsdt kivdnja
szolgdlni.
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BEVEZETES

Halkszavu, erzekeny, finomlelku kolto szuletesenek centenariumat iinnepelik 1981
novembereben a magyar irodalom baratai, olvasoi, szakemberei.
Pest megye, a szukebb patria jelen kiadvannyal tiszteleg emlekenek.
Nehez es felelossegteljes feladat a szerenyen hatterbe huzodo Falu Tamas eletmuverol
melto es csak megkozelitoen is pontos, teljes kepet adnunk. (3 maga soha nem torekedett
az irodalom elvonalaba, nem palyazott hivatalos baberokra sem, talan ez az egyik oka,
hogy eleteben oly meltatlanul keves elismeresben reszesiilt, hogy meg nagy osszefoglalo
irodalomtorteneti kiadvanyainkbol is hianyzik a neve.
„Vannak koltok, akik maguknak irnak, s csak masodlagosan gondolnak a kozzetetelre es vannak, akik mindjart az olvaso szamara irjak verseiket. A z elobbiek az igazak,
a melyek, a mindig veliink jarok." — irta onvallomasaban Arany Janosrol. (Kozli: Uj
konyvek konyve, Bp. 1937.) S ez az igaz melyseg Falu Tamasnak is sajatja.
Nehez megkozeli'teni ezt a zartsagaban, finom pasztell szineiben annyira egyeni
koltoi-iroi eletmuvet, amelynek vegteleniil konnyu megeneni es aterezni a lenyeget, de
vegteleniil nehez visszaadni, visszatiikrozni, elemezni ezt a lenyeget. (3 maga nem volt
hive a lenyegretoro, koncentralt meltatasoknak. „Ki latja a harom-negy, vagy otven sorbol az illeto arcat, arcanak rancait, lelkenek villodzasat, cipojet, melyen kopott volt a
gumisarok es nadragjat, amely kilatszott telikabatja alol. K i latja az embert?" — velekedett a lexikonrol Jdrdsbiroek cimu regenyeben. Nem szerette az eletrajzra es az eletmure
vonatkozo adatszerii kozleseket sem. A z adatokat olyan merev, rideg covekeknek tekintette, amilyeneket a mernokok hasznalnak a foldmereskor. S a mernok colopei, szamai semmit sem mondanak, ures vazak csupan, de „. . . a fu, virag, napfeny, felho, lany
asszony, koporso es forras alattuk es felettiik van lathatatlanul." (Nyolcvanas evek)
Akkor vallalhatjuk tehat csak kegyeletsertes nelkiil Falu Tamas bemutatasat, ha a
mernoki colopok mogott meg tudjuk mutatni a fiivet, a viragot, a napfenyt, a felhot — s
mindazt, ami az eletmuvet teljesse teszi.
Megneheziti munkankat, egyben megnoveli felelossegiinket, hogy Falu Tamasrol
mindeddig nem jelent meg egesz eletmuvet feltaro, elemzo, osszefoglalo ertekeles. E l sodleges forrasul megjelent verseskotetei es regenyei szolgaltak. Nagy segi'tseget jelentett a teljesebb, realisabb Falu Tamas kep felvazolasahoz a Petofi Irodalmi Muzeumhzn
orzott ertekes keziratanyagnak, a kolto kiterjedt levelezesenek, szemelyi iratainak,
fenykep- es egyeb dokumentumhagyatekanak a tanulmanyozasa, valamint ocsai otthonanak, konyvtaranak, szemelyes targyainak — az ocsai Falu Tamds Emlekkonyvtdr anyaganak — a megismerese.
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Koszonettel tanozunk mindazoknak, akik Falu Tamas iranti tiszteletiikbol felto
gonddal es szeretettel segitettek, adatokkal es tanacsokkal lattak el e kiadvany szerzojet
a minel teljesebb Falu Tamas portre megrajzolasaban. Ezuton mondunk koszonetet a
Dabasi Nyomda dolgozoinak, akik tarsadalmi munkaban vegeztek el e kiadvany nyomdai munkalatait.
Falu Tamas eletmuve 1900-t61 1977-ig ativeli szinte az egesz X X . szazadot. Szazadunk heves verzivatarai azonban keves nyomot hagytak a politikai, tarsadalmi mozgalmakon, esemenyeken, napi aktualitasokon kiviil alio kolto muveszeten.
Sajatosan egyeni kokoi — iroi formavilagat is alig-alig befolyasolta egy-egy kor izlese, divatos stilusaramlata. Nem keriilt a hivatalos nep-nemzeti iskola hatasa ala — korai
zsengeit kiveve —, de elkeriilte az avantgardizmus szelsosegeit is. Meg a szazad ket nagy
koltogeniusza, Ady Endre es Jozsef Attila sem tudta buvkorebe vonni. Sem politikai,
sem irodalompolitikai, sem esztetikai iranyzatok es aliranyzatok nem irhattak nevet
zaszlaikra. Nem sorolhato semmilyen iskolaba, de 6 maga sem teremtett iskolat. Mindvegig egyeniseg volt, mindvegig onmagat adta: finoman, szolidan, hatterben maradva.
Talan ezert is hallgat rola az irodalomtortenet.
Eletfilozofiajat horatiusi bolcsesseg, a biztos, fiiggetlen nyugalom, az elet derus regioinak a keresese, az apro oromforrasok kihasznalasa iranti erzek es igeny, az „arany kozepszeruseg" minden szelsoseget keriilo szemlelete hatarozta meg egyfelol. Masfelol
mindez osszekapcsolodott valami kielegithetetlen csehovi elvagyodassal, sovargassal
egy fenyesebb, ertelmesebb elet utan, — tulmutatva ezzel kora „k6zeposztalya"-nak kozepszeru eletformajan es kozepszerij igenyein. A realisan adott lehetosegek okos elfogadasa es az elerheto vagy elerhetetlen szepsegek, melysegek iranti vagy — a biztos megallapodottsag es a „vilaghonvagy" — kozt vibral nehezen megfogalmazhato, neha kellemes, neha fajdalmas nyugtalansaggal a Falu Tamas-i eletmu. „Eletem utmutatojaval,
Carlyle-lal, hiiszeves koromban talalkoztam, aki ezt az orok mottomat irta elem: «Ismerd meg az eletet, vesd meg es szeresd, s vidaman vandorolj tovabb szemeidet mindenkor magasabb vezercsillagok fele iranyozva.»" — irta sajat tudatosan kimunkalt eletszemleleterol. (Uj konyvek konyve. Bp. 1937.) Nemcsak onmaganak vallotta, hanem
versben es prozaban tanitotta is, hogy az elet minden gyotrelme es fajdalma ellenere
szep, bun, ha nem elvezziik teljes melysegeben, legaprobb reszleteiben is. Rajtunk, 6nmagunkon mulik, hogy ertelmesse es egyben kellemesse tegyuk mindennapjaink kozerzetet, hogy olyannak rendezziik be a magunk kis vilagat, amelyben jol erezziik magunkat, hogy kiteljesedhessunk, hogy ne legyiink erzeketlenek az apro szepsegekre sem.
Falu Tamas tobbnyire olyan korban hirdette, tanitotta mindezt, amikor az emberek nagy tobbseget haboruk, gazdasagi, tarsadalmi valsagok akadalyoztak a teljeserteku,
ertelmes elet megvalosi'tasaban. A harom millio koldus a napi kenyerharc kozepette alig
talalhatta meg az elet derus regioit. Falu Tamas a szazad elso feleben csupan az anyagi
biztonsaggal rendelkezo kevesek szamara nyujthatta ezt a derus eletprogramot, amely
csak bekes, csendes viszonyok kozt, anyagilag-szellemileg konszolidalt korban valhat
altalanos emberi programma, Derus, szep eletrol szolo tanuasa fel evszazaddal kesobb
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valt altalanosan aktualissa. Koltoi-iroi alkata es muveszi kibontakozasanak kora nem
volt tehat szinkronban. Ezt 6 maga is erezte:
„Tan koran jottem,
Talan elkestem,
Mentem az uton
Lassan, lepesben.

:,

Keveset kaptam,
Keveset adtam,
Ados eletnek
Ados maradtam."
(Beszdmolo)
Falu Tamas nem tartozott a magyar irodalom elvonalaba. Jol ismerte sajat korlatait,
tudta, hogy nem vallalhatja Petofi „langoszlop" szerepet, hogy nem vallhatja Ady biiszke jelszavat: „. . . . en nem leszek a sziirkek hegedose". Jol ismerte korlatait, de jol ismerte lehetosegeit is. Tudta, hogy kell utmutatas, a mindennapi elet apro esemenyei
kozt biztos eligazitast ado megnyugtato jo tanacs, hasznos, hetkoznapi eletprogram
azoknak is, akik nem kepesek kozvetleniil a langoszlopok moge sorakozni, akik meg
nem halljak, nem ertik a kivalasztott hegedosok zenejet. Es ok vannak tobben: az esendo, a prozai, a „koz6nseges", a nap mint nap apro megalkuvasokra kenyszeriilo, nem
fennkolt lelku emberek. Nem hosok: emberek. Ertiik vallalta Falu Tamas a nem eppen
mutatos, nem eppen halas koltoi-iroi szerepet. Nem lehet veletlen, hogy 1919-ben is,
1965-ben is irt verset Sziirkek cimmel, s e ket datum kozt is szamtalanszor emlekezett
meg szeretettel, megertessel azokrol, akiknek „lelke egyenruhaban jar", kiknek „csak
kreta adatott neviiket feljegyezni", akik az eletnek csak az eloszobajaig jutva oly sziirken miilnak el, mint a hetkoznapok, akik „nem vagyakoznak keklo messzesegbe",
akiknek a nevsor vegen csak a „satobbiben" van a nevuk. Tevedes ne essek: nem az
igenytelenne sziirkiilt emberekkel vallal a kolto sorskozosseget, csupan ott mozog otthonosan a kisemberek, a „sziirkek" vilagaban, „hol nem bobiskol langy kozony".
Nem allitotta tehat alacsonyra az emberi ertekek mercejet.
Falu Tamas — mint mondtuk — nem sorolhato egyik iskolahoz, irodalmi csoportosulashoz sem. Megsem volt — foleg az 1950-es evek elott nem volt — elszigetelt. Egyenisegehez, emberi, iroi alkatahoz, hangvitelehez kezdetben A Het meglehetosen apolitikus, a polgari kozeposztaly izlesere epito, azt fejleszteni akaro, muvelt, nyugatos, europaias iranyvonala allt legkozelebb. Kesobb, egyenisegenek jobban megfelelo organum
hijan, az Uj Idokkel allt kapcsolatban. 1920-t61 a Nyugat is kozolte irasait. A Nyugattsl
valo kapcsolata azonban soha nem melyiilt el, reszben mert temavilaga, hangvetele egyket arnyalattal mindig konzervativabb maradt a nyugatosokenal, reszben mert az Uj
Idoknek a Nyugat olvasoinal szelesebb koru, de kevesbe muvelt olvasokozonsegenek
alacsonyabb igenyszintjet sem tudta figyelmen kiviil hagyni.
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Falu Tamas konnyed vok, de nem vok sekelyes, egyszeru, kozertheto vok, de nem
volt igenytelen, nem volt kommersz. Ezek kozt a fogalmi kategoriak kozt nehez eloitelet
nelkiil megvonni a hatarokat. Idezziik kt Csanadi Imre 1974-ben irt ertekeleset! „Falu
Tamas mindmaig nepszeru kolto, boven akad olvasoja, es nem csupan az Uj Idokre emlekezok egyre fogyatkozo nemzedekebol . . . . fiatalok is vonzasaba keriiltek es keriilnek, akiknek pedig mar semmi koziik Falu Tamas korahoz, vilagahoz, nosztalgiaihoz.
(3ket alighanem a felmiilt, a «tegnapel6tt» irant megmutatkozo, manapsag eleven erdeklodes vezerli es . . . . a regies mazon attoro, boles, megerto emberi hang. A Nagy Kolteszet igazi erteseig es meltanyolasaig viszonylag kevesen jutnak el — annal tobben igenylik, a «b6vlit61» is idegenkedve, a valodi, de konnyen megkozelitheto ertekeket. A tisztes «kismesteri» munkat. (Amely egy-egy vonatkozasban akar «nagymesterre» is
vallhat.)" (Falu Tamds: Videki dllomdsok, 557. old.)
Falu Tamas kolteszetenek legfobb erteke, nepszerusegenek egyik titka, hogy ha barki kezebe veszi — ha csak egyetlen orara is — valogatott verseit, ha csak feliiletesen, piheneskeppen olvassa is, jobb, okosabb, bolcsebb, kiegyensulyozottabb, higgadtabb lesz
tole. Lehet, hogy csak nehany napig, vagy csak nehany oraig tart ez a hatas, de eppen erre van a legnagyobb sziiksege korunk roppant fesziiltsegek kozott elo emberenek. O n magara is ervenyesek Falu Tamas Gogolrol vallott szavai: „Aki olvassa, tobb, jobb, emberibb ember lesz altala."
S kivanhatunk-e koltotol tobbet?
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„A M E R N O K C O L O P E I "
S VALAMI ABBOL,
AMI M O G O T T U N K VAN
(Falu Tamas eletutja)
Keresztlevele tanusaga szerint 1881. november 10-en szuletett Markbreiter Adolf
maganzo es Fuchs Laura hazassagabol Kiskunfelegyhazan. „Teljesen veletlen, hogy az
ember hoi sziiletik — irja Vallomas Petofirol cimu jegyzeteben — E n veletleniil Kiskunfelegyhazan sziilettem, igy belesziilettem Petofi szeretetebe. E z a szeretet kesobb csodalatta fokozodott, s lelki motort adott a kolteszet fele." Ennyit az indulasrol, a kezdet
kezdeterol.
Nemet eredetu csaladi nevenek magyarositasahoz 1894-ben jarult hozza a beliigyminiszter. A Monor mellett levo Vasad pusztan toltott nyugodt, tanyasi gyermekevek,
a monori elemi iskolaban, majd a kecskemeti reformatus kollegiumban zajlo diakevek
utan mar Balassa Lajos neven erettsegizett le 1899-ben. Kozepiskolas koraban keriilt elvalaszthatatlan kapcsolatba az irodalommal: verselgetessel es remregenyek olvasasaval
kezdte. Elolvasta a varosi kaszino osszes hatborzongato konyvet, kesobb Jokai, D i ckens, Mikszath, azutan V i a o r Hugo kovetkezett, „. . . . majd az orosz irodalomnak
tett orok baratjava nagy iroinak az a kiilonos tehetsege, hogy a legtermeszetesebb eszkozokkel tudjak adni a legmagasabbrendut" — irta kesobb onvallomasaban. (Uj konyvek konyve, Bp. 1937.)
Erettsegi utan a palyavalasztas, a polgari foglalkozasra valo felkesziiles kovetkezett.
T u l erzekeny alkata miatt nem mehetett a szamara vonzo orvosi palyara, ezert 1900-ban
jogi tanulmanyokat kezdett Budapesten. Egyetemi evei alatt az Ustokos es a Borsszem
Janko cimu elclapok kozoltek humoros irasait, megjelent egy verseskotete es egy regenye is.
1907 volt a bekes polgari revbejutas eve dr. Balassa Lajos szamara: iigyvedi vizsgat
tett, majd a monori kozjegyzoi irodaban kapott allast. Ebben az evben vette felesegiil
Ber Jolan polgari iskolai tanarnot. Szolid, de biztonsagos anyagi helyzetuk lehetove tette, hogy szinte minden evben tobb hetet kulfoldon toltsenek. A nagyvilagra kivancsian
kitarulo erdeklodese, nyelvtudasa, az irodalom iranti fogekonysaga messze fole emelte a
Nyolcvanas evek cimu regenyeben abrazolt monori ertelmisegiek vilaganak. Kesobbi
verseiben es regenyeiben szeretettel, sot nemi nosztalgiaval emlekezett meg Monorrol,
gyermek- es ifjukora kedves szintererol, valami megis el-elvonzotta ebbol a zart, provincialis kornyezetbol.
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„Betert neha a New Y o r k kavehazba,
Feketekave gozok asztalan,
Fiistbe es fenybe bamuk elmelazva,
Es nem vok vele csak a nagy magany.

•

Ablaknal iilt, a karzat megigezte,
Mert hires koltok, irok voltak ott.
Megbuvolten Kiss Jozsef lapjat kerte
Es Osvat Ernoet: a Nyugatot.
A zsivajgasban nem ismerte senki,
Videki volt 6, felenk, hallgatag.
A z asztalon egy verset kopogott k i ,
De benne maradtak a nagy szavak."
— emlekezett vissza kesobb monori eveire Videki kolto cimu verseben. A „nagy
szavak" valoban benne maradtak. Kicsi, finom, halk sohajtasai azonban bekeriiltek
aranyszelu, izleses kotesu pici noteszebe.
Falu Tamds, a kolto tulajdonkeppen 1911. januar 1-en sziiletett. Ekkor, ezen a mar
tudatosan valasztott neven jelent meg Osz cimia koltemenye A Het-hen. D r . Balassa Lajos szereny, lelkiismeretes kozjegyzo volt, Falu Tamas pedig egyre nevesebb kolto lett.
E z a kettosseg minden elonyevel es hatranyaval elete vegig elkiserte. Soha nem szakadt
el a kisertelmisegiek vilagatol, mindig beliilrol szemlelte es abrazolta azt — ez kettos
eletformajanak legfobb elonye. Hatranya viszont, hogy soha nem tudta teljes tehetseget
es energiajat egyediil az irodalomnak szentelni, idoben alig szanhatott tobbet irodalmi
munkassagara, mint az amator szerzok.
Majd egy ev eltelt az Osz megjelenese utan, amikor 1911. december 18-an Kiss Jozsef, A Het nagytekintelyu foszerkesztoje a kovetkezoket irta Monorra dr. Balassa L a josnak: „Tisztelt Uram! Nagyon regen varom Ont. Irja meg kerem, milyen uton modon lehetne az en kollegammal, Falu Tamassal megismerkedni? Vagy tul szereny, vagy
nagyon zarkozott a baratunk. E n sem vagyok tiilsagosan hepciaskodo, de annyira megsem tartom iiveg alatt magamat. Szivesen latja es varja Kiss Jozsef."
A „leleplezes" utan Falu Tamast hamarosan befogadtak a hazai irodalmi berkek.
(1914-es datummal peldaul mar Juhasz Gyulatol oriz kedves hangu levelet, 1916-ban pedig nagysikeru onallo estet rendeztek Falu Tamas megzenesi'tett verseibol.)
1918 lijabb fordulopont az eleteben: a Gomor megyei Nagyrocere nevezik k i kozjegyzonek. E k k o r egy idore csaknem megszakad kapcsolata a fovarosi irodalmi lapokkal. Siilyosbodik elszigeteltsege, amikor a trianoni bekeszerzodes ertelmeben Nagyroce
Csehszlovakiahoz keriil. Egyik muve kiadasaval kapcsolatos hivatalos teendok elvegzesere peldaul nem utazhat Budapestre, nem kap utlevelet. Szeretne Magyarorszagra koltozni. „Ha ez sikeriilne, — irja 1921 augusztusaban Gomori Jeno Tamas lapszerkesztonek — olyan kozelsegbe tudnek kerulni a lappal, amilyenbe szeretnek keriilni. H a sor16

som eldol s elkeriilhetek ebbol a haromesztendos bortonbol, visszater majd egyensulyom, s szorgalmas dolgozotarsa leszek."
E z az 1921-es athelyezesi kiserlete nem sikeriilt, azonban 1922-ben repatrialtak a
Csehszlovakiaban elo magyar kozjegyzoket. Cegleden kapott helyettes kozjegyzoi allast, majd 1924 augusztusaban kineveztek Ocsara kozjegyzonek. Ezutan itt elt halalaig,
itt, illetve Dabason kozjegyzoskodott nyolcvan eves koraig.
Tobb mint fel evszazadig Ocsa, a csendes Pest megyei kozseg volt tehat a kolto sajatos „ketlaki" eletformajanak otthonos szintere, alkotasra inspiralo kozege. Ocsa egyszerre nyujtotta szamara a videk nyugalmat szeles, fas utcaival, az elmult szazadok hangulatat gyonyoru X I I I . szazadi roman templomaval, felbecsiilhetetlen nepi kukiirtorteneti erteket jelento „6regfalu"-javal, kopjafas temetojevel es az ostermeszet kifogyhatatlanul gazdag tarhazat buja novenyzetu laperdejevel.
A z 1920-as evektol, — Falu Tamas Ocsara koltozesetol — a kozseg alig tobb mint
otezer, nagy tobbsegeben ostermelesbol elo lakossaga 1940-ig valamivel hatezer fole
emelkedett, mikozben az ostermelesbol elok aranya egyenletesen a felere csokkent. A z
agglomeracios ovezet hataran fekvo telepiiles lakossaga 1970-ig 8500 fole emelkedett,
tobb mint 50%-ra nott az iparbol, csaknem 20%-ra csokkent a mezogazdasagbol elok
aranya,
Falu Tamas tobb mint otven evig szervesen benne elt a kozseg eleteben, aterezte annak tortenelmi, tarsadalmi valtozasait, azonosult szukebb patriaja oromeivel, gondjaival, A z ocsai csendbol azonban allandoan figyelemmel kiserte a nagyvilag esemenyeit,
allando kapcsolatot tartott fenn a fovaros kulturalis eletevel. Hala Ocsa szerencses foldrajzi helyzetenek, Falu Tamas meg az 1970-es evekben is hetenkent beutazott a
Gerbeaud-ba, hogy regi barataival talalkozzek. Igy vallott lakohelyerol a kilencvenedik
sziiletesnapjan kesziilt radioriportban: „Nagyon megszerettem a falusi eletet, nem csereltem volna el, es ma sem cserelnem el a fovarosi zajos elettel. Laktam a fovarosban es
bejartam a vilagnak nevezetes fovarosait, de mindig hazavagytam az ocsai csendbe."
Falun elt tehat, megis „izig-verig urbanus mentalitasii" volt — ahogy Csanadi Imre
mondja — az „urbanus" szo legnemesebb ertelmeben.
Nyugodt, szolid polgari eletformanak adott keretet Falu Tamas szamara az ocsai
csend. Szives hazigazdakent fogadta baratait, irotarsait tagas, kenyelmes, de puritan Vasut
utcai hazaban, kertjeben. Nem elt kiilonosebben jo modban, nem gyujtott vagyont, mukincseket. Evtizedek alatt osszegyult mintegy 1500 kotetre teheto konyvtara is tobbnyire
alkalmi vasarlasok, ajandekok utjan gyult ossze. Konyvtaranak nagy reszet a klasszikusokon — Shakespearen, V i a o r Hugon, Zolan, Mikszath Kalmanon — kiviil az Uj Idok evfolyamai, az Uj Idok Nagy Lexikona, Herczeg Ferenc muvei tettek k i . De konyvespolcan
allt kortarsainak muvei koziil peldaul nehany korai Ady es Jozsef Attila kotet, ott alltak
Weores Sandor versei, Darvas Jozsef, Jevtusenko muvei is, Szamos utikonyve az orok „vilaghonvagy"-gyal kiizdo kolto gyakran forgatott olvasmanya lehetett.
Magyarorszagra visszatelepiilve Falu Tamas ujra bekeriilt az irodalmi elet verkeringesebe: Gellert Oszkar 1923-ban peldaul a Nyugat Osvath szamaba, 1924-ben pedig a
Moricz szamba kert tole keziratot. Nem voltak publikalasi gondjai, az 1920-as evekben
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mind tobb lapszerkeszto kerte, siirgette a Falu Tamas keziratokat. Nepszeruseget szamos videki eloadoest, egyre tobb radios szereples, mind tobb megzenesitett vers jelzi.
1926-ban a Petofi Tarsasag, 1933-ban pedig a Kisfaludy Tarsasag is tagjai koze valasztotta. E ket meglehetosen konzervativ irodalmi tarsasag tagsaga azonban akarva akaratlanul is a hivatalos jobboldali irodalom elkotelezettjeve tette a kolteszete politikamentessegehez annyira ragaszkodo Falu Tamast. 1932-ben kiralyi kormanyfotanacsosi — ezzel
egyutt „melt6sagos" cimet kapott. Fiagyatekaban 6t udvarias, elismero level talalhato
peldaul Jozsef fohercegtol. Kapcsolatot tartott a hivatalos irodalom vezeregyenisegeivel,
rendszeresen, — hetenkent ketszer — reszt vett a Petofi- illetve a Kisfaludy Tarsasag asztaltarsasaganak az Otthon Korben tartott osszejovetelein. 1934-ben orszagos jelentosegu, rangos irodalmi esemeny szervezojeve valasztottak: Falu Tamas kepviselte a hivatalos magyar irodalmi eletet Linzben a Batsanyi Janos hamvainak hazahozatala alkalmabol rendezett iinnepelyen.
Gyarapodott a sajtoban a Falu Tamasrol szolo elismero meltatasok szama. A kor
egyik legismertebb magyar irodalomtortenesze, Pinter Jeno is elismeressel szolt Falu
Tamasrol: „Munkassagod teljesen birja rokonerzesemet." — irta egyik leveleben. Reszlet egy masik Pinter Jeno levelbol: „A kolto — az igazi kolto — akkor is kolto, ha prozat ir. T e pedig kolto vagy, igazi kolto!"
A ket vilaghaboru kozt altalaban egy-ket, esetleg harom evenkent jelentek meg felvaltva verseskotetei es regenyei. Viszonylag termekeny kolto volt tehat, annak ellenere,
hogy legnagyobb irodalmi sikerei idejen is megtartotta polgari foglalkozasat.
A Petofi- es Kisfaludy Tarsasaggal, valamint az Uj Idokkel es a jobboldali irokkal valo szemelyes kapcsolata miatt a fordulat eve utan, 1948 utan hosszu ideig alig pubHkalt,
sot alig irt. A szocializmus epi'tesenek elso lendiiletes evei, kesobb a szemelyi kultusz
idoszaka nem kedvezett a finom, halk Falu Tamas-i liranak. Meg a vele kapcsolatos ez
idoben irt meltatasok zome is keziratban maradt.
1953 siilyos csapast tartogatott szamara: meghak a felesege. Elete ezzel nevelt lanya
szereto gondoskodasa ellenere is sivar, maganyos lett.
A kesobbi evek hoztak nemi elismerest, de ezek dr. Balassa Lajos kozjegyzonek es
nem Falu Tamas koltonek szoltak. 1955-ben es 1956-ban miniszteri dicseretben reszesiilt, 1960-ban az Igazsagiigy Kivalo Dolgozoja kitiintetest kapta, 1961-ben, nyugdijbavonulasa alkalmabol ismet miniszteri dicseretet kapott.
A z ellenforradalom utani konszolidacio eveiben Falu Tamast, a koltot is kezdtek ismet felfedezni. Verseit elsosorban az Elet es Irodalom, a Vigilia es a Pest megyei Hirlap
kozolte tobb-kevesebb rendszeresseggel 1957 utan. A z orszagos hetilapokban es a Pest
megyei Hirlaphzn tobb rovid iras is megjelent rola. Ezek azonban nem elmelyiik irodalmi tanulmanyok, inkabb csak az idos kolto eletevel, ketlaki eletformajaval foglalkoznak. A Pest megyei Hirlap 1960. november 9-i szama felhivja a figyelmet, hogy Falu T a mast tobb publikalasi lehetoseg illetne meg, idoszeruve valt egy ujabb kotet kiadasa. A
kotet kiadasa ugyan kesik meg het evet, Falu Tamas viszont lassan kezdi visszanyerni
melto rangjat a magyar irodalomban. A z 1963-ban megjelent Magyar Irodalmi Lexikon
peldaul mar 18 sort szentel munkassaganak. Ebbol ideziink egyetlen mondatot: „Kolte18

szetet finom hangulatok, halkszaviisag, gondos kidolgozas, regenyeit h'raisag, szubjektivitas jellemzi." 1964-t61 a radio is tobb izben tuzott miisorara Falu Tamas verseket es a
koltovel keszult interjiikat, tobb alkalommal rendeztek Falu Tamas szerzoi estet peldaul a Feszek- es a Kossuth Klubban. Kiterjedt levelezese is igazolja, hogy ha szerenyen is,
de benne elt a magyar irodalom verkeringeseben. A z 1960—70-es evekben levelezo viszonyban allt peldaul Aprily Lajossal, Csuka Zoltannal, Devecseri Gaborral, Germanusz Gyulaval.
1966-t61 tobb, irodalmi munkassagahoz valoban melto kitiintetesben reszesiilt: 1966ban megkapta a Munka Erdemrend eziist fokozatat, 1967-ben vegre megjelent a Teli kikoto, amelyet hetek alatt elkapkodtak a konyvesbokokbol. E z a kozonsegsiker volt talan a
legszebb elegtetel Falu Tamas szamara hosszas mellozeseert. A kotet kritikai fogadtatasa
jelentette a masik elegtetelt: vegre mely, elemzo meltatasok lattak napvilagot Falu Tamas
egesz kokoi eletmuverol peldaul Ronay Gyorgy es Kunszery Gyula tollabol.
1971-ben, a 90. sziiletesnapon a szukebb patria, Ocsa diszpolgarava valasztotta a
koltot. ( A felszabadulas utan Falu Tamas kapott elso izben diszpolgari cimet Magyarorszagon.) A Pest megyei Nepmuvelesi Tanacsado Golldmann Gyorgy filmstiidioja filmet keszitett Falu Tamasrol Teli kikoto cimmel. A Pest megyei Hirlaphzn Prukner Pal
koszontotte a 90 eves koltot. Meg egy megtisztelo sziiletesnapi ajandek 1971-ben: megkapta a munkaerdemrend arany fokozatat.
Majdnem 92 eves mar, amikor a Teli kikoto khd^a. ota eltelt idoszak legszebb verseit Csillagok pora cimmel vekony kis kotetbe foglalja. A kotet elso verse a vilagur vegtelen tavlatait idezi, tervezett zaroversenek utolso sora pedig a 92 eves eletut legvegso,
summazott tanulsaga:
„szep volt az elet, emberek."
Kotettervet a Magveto Kiadohoz kiildte, amely felajanlotta, hogy nemcsak a Csillagok pordt adja ki, hanem az egesz Falu Tamas-i eletmuvet reprezentalo nagyszabasii kotetet jelentet meg. Igy sziiletett meg 1974-ben a Videki dllomdsok.
A Videki dllomdsok utan csendben, kiegyensulyozott, bekes oregsegben, de nyomasztoan maganyosan telt el meg harom esztendo.
1977. Julius 13-an, 96 eves koraban erkezett el a legutolso allomas. A gyaszszertartason, Julius 15-en az Iroszovetseg neveben Fabian Zoltan biicsuztatta. Nehany mondat a
nemesen egyszeru, meleghangii, a koltohoz annyira melto biicsubeszedbol:
„Falu Tamas elete vegeig, hajlott koraban is megorizte magaban a gyermeket, aki
racsodalkozik a vilag dolgaira, es aki semmibol kepes kiilon vilagot teremteni, s leghobb
vagya, hogy a magateremtette vilag valosagga legyen.
H a rajtam allna, uj vilagot
Teremtenek hat nap alatt,
Nem adnek mast, csak boldogsagot,
Csak teljesiilo vagyakat.
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A halalt, melytol fel mindenki,
Csupan magamnak tartanam,
H a boldog lenne kt mindenki,
Nem is lenne sziikseg ream.
(Ha rajtam allna)

„

Megteremtette ezt a vilagot, ha nem is hat nap alatt, hanem kozel evszazadnyi elete
munkajaval, megteremtette — a verseiben. Nagyon is jol sikeriilt ez a teremtes: megtartotta maganak a halalt, orokiil hagyva rank a nekiink szant kiilon vilagot, a
kolteszetet."
Diohejban ezek tehat a Falu Tamas-i eletmu „mernoki colopei", legfontosabb eletrajzi adatai. S meglathatunk-e valamit abbol, ami „alattuk es folottiik van
lathatatlanul", — a fubol, viragbol, napfenybol, felhobol, lanybol, asszonybol, koporsobol es forrasbol?
Falu Tamas maga lattatja meg az eletrajzi adatok melyen rejlo lenyeget: regenyeibol
hu kepet kapunk kornyezeterol, eletenek szinhelyeirol, prozaban kifejezheto belso
gondolatairol. Elete legmelyebb, leglenyegibb szferairol pedig versei vallanak. „A kolto
csak verseiben oszinte — irja egyik kezirataban — A vers a szivrol szakad le, benne van
sziiletesenek egesz naptari napja, a reggel, a del, az este, a levego ize, az utcak zaja, a nap
ragyogasa, a lampa fenye, az elet aznapi edessege vagy keserusege." A versek keletkezeserol ezt irja: „. . . hogy sziiletnek a versek.^ Ugy, hogy az emberbol meghal egy darab.
Egy emberbol lekopik egy darab elet. A z ablakiiveget gyemantdarabbal vagjak." (Nyolcvanas evek)
Nem jatek, veresen komoly onmegvalosulas, onkiteljesedes volt tehat szamara a
kolteszet. Igazi enjerol, a mernok covekei mogott fekarhato lenyegrol muveinek elemzese adhat csak kepet.
•
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Balassa Lajos mindossze tizenkilenc eves joghallgato meg, amikor elso kokoi
szarnyprobalgatasai Kdltemenyek cimmel kotetbe foglalva napvilagot latnak 1900-ban,
A kotet hangsulyos verselesu, gondosan kidolgozott, neha tiilsagosan is szabaiyosan r i melo sorai iigyes verselesi keszsegrol tanuskodnak, de meg semmivel nem mutatnak tul
a nep-nemzeti irodalom stilusan, szinte meg csirajaban sines jelen benniik a kesobbi Falu Tamas. A verseket a kor izlesenek megfeleloen keresetten szomorkas, fajdalmas alaphangulat jellemzi. Jol illusztraljak ezt peldaul a kovetkezo sorok:
„A napsugar erre nem jar,
Nem zeng nekiink dalos madar,"
(A negyedik emeleten)
F 6 temaja a szegenyek becsiiletes, tiszta eletenek, szanalomra melto sorsanak a bemutatasa, Kisse szokvanyos, hatasvadaszo tortenet a szegeny munkaslany halala, aki
magarahagyottan tolti utolso orait, mert az egesz csaladnak kenyer man kell mennie (A
negyedik emeleten). Hasonloan szentimentalis, kicsit mesterkek a biiszke koldus tortenete, aki keptelen konyorogni, vagy a szep es erkolcsos ujsagaruslany esete, aki nem fogad
el alamizsnat (Koldusok).
A kolto elso versei jol tiikrozik szocialis erzeket, igazsagszeretetet, szegenyek iranti
oszinte rokonszenvet, azonban hianyzik beloliik a valos elmeny melysege. Falu Tamas
nem ismerte elegge — tizenkilenc evesen nem is ismerhette meg — a szegenyek vilagat.
Kesobbi muveiben — foleg regenyeiben — is csak felszinesen abrazolja a munkasok es
cseledek eletenek egy-egy mozzanatat. A tarsadalom also retegei iranti vonzodasa altalanos filantropiabol taplalkozik, a vakozas vagy a valtoztatas lehetosege fel sem meriil nala. Hangja nem lazado, inkabb keseruen belenyugvo.
A Kdltemenyek megjelenese utan tiz ev telik el az elso igazi Falu Tamas vers, az Osz
megirasaig.
„Fekete varjak
Feketen szallnak,
Szemfodeleiil
(3szi hatarnak."
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Ezzel a szomoru, sotet es nagyon kifejezo oszi keppel kezdodik a vers. A fekete szin
ketszeri ismetlese es a szemfodel szo egy tomorsegeben finom, diszkret, megis sulyosan
lehangolo gyaszt idez. Szinten az osz es a termeszeti kephez szorosan kotodo elmiilas
hangulatat arasztja a kovetkezo versszak, de az elozonel joval konnyedebben, szinte
mar formal jatekot uzve a mulekonysag, tiinekenyseg gondolataval:
„Katyus a diilo.
Tort kerek benne,
Mintha a tunt nyar
Keresztje lenne."
E z a ket versszak biztos, rutinos formaerzekrol, a hangulati finomsagokat is pontosan kifejezni tudo kokoi keszsegrol tanuskodik. Megis van valami konvencionalis ebben a kepben: az osz, a fekete szin, a szemfodel, a kereszt az elmiilas jelkepei. A z elgondolkodtatoan Falu Tamas-i, konvenciotol mentes gondolatot a harmadik es negyedik
versszak hordozza. Nines meghokkento tores a szokvanyos es a konvenciomentes
gyasz kifejezese kozt, mert a masodik versszak konnyedebb hangvitele hangulatilag jol
elokeszki a meroben ellentetes termeszeti — egyelore csak termeszeti — kepet, s az uj
kep legelso szava is visszautal meg a korabbi hangulatra:
„Kesei pipacs
Bibora lebben,
Piros pillango
Sem repiil szebben."
A z utolso versszak szemleletes, elenk termeszeti kepe szinte eszrevetleniil boviil,
egesziil k i ismet a gyasz, a formasagoktol, kiilsosegektol fiiggetlen oszinte es termeszetes
gyasz fogalmaval. ( E z a sajatos gyaszfogalom kesobbi regenyeiben, a Vonatosokban is A
halottak is elnek cimuben is kozponti helyen szerepel majd.)
„Szall a rot kopeny
Ezere, szaza,
Piros viragnak
Piros a gyasza."
A befejezes egyszeru, logikus tenymegallapitas, amely egyenesen kovetkezik a termeszeti kepbol, megis szokatlan modon tiilmutat rajta. Nem lezarja azt, hanem egy uj gondolatot kezd el, amely a vers befejezese utan is tovabb el, tovabb rezeg az olvasoban.
Nines tehat a versnek tartalmi, gondolati lezarasa, megoldasa, — s eppen ebben van egyik
muveszi erteke. Formailag viszont kerek egesz, szimmetrikus szerkezetu a koltemeny. A
fekete szo ketszeri ismetlese nyitja, a piros szo ketszeri ismetlese zarja a verset. A z atvitt
jelentest is hordozo elso es a meg melyebb gondolati tartalmat kifejezo utolso versszak pedig zart keretbe fogja a konnyed hangvitelu ket kozbulso szakaszt.
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1911. januar elsejet, — az (5sz megjeleneset — kovetoen egymas utan kozokek Falu
Tamas versek a fovarosi lapok s egymas utan gyukek a keziratos kokemenyek a szolid,
csendes monori kozjegyzo finomkotesu jegyzettombjenek alig nehany negyzetcentimeteres lapjain. 1914-ben gyult ossze beloliik egy kotetre valo.
A kotet a Singer es Wolfner kiadonal jelent meg Operencia cimmel. Halk, finom tonusii, valasztekos stilusu verseit Balla Ignac az Uj Idokhen „. . . egy sokat almodo, de
mar megpihent lelku ember s6hajtasai"-nak nevezi.
Mar az Operenciah^n felfedezhetjiik a koltonek a korhoz valo bizonytalan kotodeset, a konkret idoben, az eletben valo hatarozott megkapaszkodas kepessegenek a hianyat.
„Nem tudom, ide hogy tevedtem,
Mit is keresek az eletben.^"
— kezdi a kotetet. Egyszerre vonzza a „mind6r6kre" biztos allandosaga, folyamatossaga es a hotelszobak orok valtozasa, atmenetisege.
„Ki jo utanam holnap este,
K i leli itt meg otthonat?
K i vergodik helyemen fekve
Vegtelen ejszakakon at?
S az almot, amit felbehagytam,
K i szovi itt benn majd tovabb?"
(Hotelszoba)
Sziiksege van a lezaratlansag, a befejezetlenseg tudatara:
„Uram, oh ne hagyj mindent elernem,
Hagyd meg vagynak sok-sok vagyamat!
Nem boldogsag boldognak lenni,
Egy boldogi't csak: kozeledni."
(Imadsdg)
A bizonytalansag es bizonyossag kozti finom vibralas adja a kotet egyik alaphangjat, a mult iranti halk, biedermeieres nosztalgia a masikat.
„Oreg fiokbol regi illat
Almot szitalva szall ream."
(Levendula)
A Pesth cimu koltemenyben Kriidy Gyula sajatos vilaganak kiilso elemei, hangulati
mozaikjai vonulnak vegig kiviilrol szemlek, plasztikus, tomor kepekben.
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V

„A lovonat kocogya gordiil,
A z Orczy-hazon szaz galamb,
A z emeleten spinet hangzik,
Hajlekony arszlan jar alant.
A sarkon delizsanc fordul k i ,
Ropkve huzza negy deres,
A Blaue Katzbol ifjak jonnek,
A hangjuk kat zenj am meres.

,

Kiirtokalapok feketellnek,
S oh, mennyi baj, oh, mennyi csin!
Vegigharangoz szivmezokon
Sok kisviragos krinolin.

; •

I-

A napfenyen oreg par ballag,
Lelkukon teli nyugalom.
Megallnak, s mogottiik ott rezg
Ket silhouette-kep a falon.
Erdemes megfigyelni, hogyan valtozott, alakult a kolto Pestrol alkotott kepe kesobbi verseiben. A „boldog bekeidok" Budapestjenek ezt a kiviilrol szemlek rajzat harom
ev mulva, 1915-ben ujabb vers koveti Pest cimmel. Ebben a versben a biedermeier stiluselemek helyett inkabb az impresszionisztikus abrazolas eszkozeivel el a kolto. Itt mar
nem tavolrol szemlel, hanem gyermekkori elmenyeire kedvesen, izesen visszaemlekezve kozelrol, szinte beliilrol. A fovarosi utcan megjelenik anyja, nagyanyja es nagyapja
alakja is. A kave-, sor- es halpaprikasszag teljes emberkozelbe hozza a fovarost, szinte
megfosztja miiltszazadi patinajatol. Amig a Pesthhen a kolto alomvarosa, addig az uj helyesirassal irt Pest cimu versben gyermekkora valosagos szep fovarosa jelenik meg. A z
1930-ban irt Rdkoczi ut Budapestje mar nemcsak azt mutatja meg, ami szep. Ebben az
impresszionisztikus, tarka budapesti kepben „egyiitt nyiizsog ur es szolga", az auton
ropiilo monoklis arszlan mellett megjelenik a sapadt tiinteto, a mozgalmas iizletsoron
olcso kirakat is harsog.
Ujabb vers a millenniumi fenyben liszo fovarosrol 1962-b61: mintha a sok eltelt evtized alatt megfakult volna a szi'nes emlekek tarka sokasaga, csak a leglenyegesebb kep el
elevenen a mar idos kolto emlekezeteben:
„Nagyapam fogta a kezem.
A nagy vilagkialHtasbol
Masra nem is emlekezem."
(Vildgkidllitds)
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T i z ev mulva, 1972-ben ismet a regies irasmoddal jelenik meg a fovaros neve a Regi
Pesth cimu versben. A kilencvenegy eves kolto „6don ahi'tattal" ad szintezist Pestet bemutato korabbi verseirol es regenyreszleteiroL Vazlatosan bar, de hangulataban ismet
megjelenik a hatvan ewel korabban kiviilrol abrazolt fovarosi kep, de ez a biedermeier
vilag mar egyiitt el, osszeolvad a gyermekkori emlekekkel, melyeknek most is a halott
nagyapa all a kozeppontjaban.
Ezutan a hatevtizedes vazlatos kitekintes utan terjiink vissza ismet az Operencidhozl
Illatok, szinek, tavoli hangok, az arnyalati finomsagokat pontosan kifejezo hangulatok
uraljak a kotet legszebb verseit.
A valosaghoz pontosan kotodo, szinte koznapi metaforak, hasonlatok idezik fel
egyik verseben a retek szenaillatat, hogy azutan az utolso ket sorban egy melyebb, elvontabb kokoi keppel fokozatosan elhalkulva megteremtsek a vers befejezes utani tovabbrezgeset, finom „ut6eletet".
„A ret hajat ejjel lenyirtak,
A foldre hullott, mint selyem.
Szanaszet kusza szenaboglyak,
Mint konty lehajlo lanyfejen.

.

Tavoli fiittyszo, messzi enek,
Szello szaggatja itt, amott,
Zoldszemu retek most cserelnek
Almot, szerelmet, illatot."
(Szenaillat)
Alig eszreveheto atmenet, lassii folyamat valik kezzelfoghatoan konkretta Falu T a mas tollan a kovetkezo kepben:
„A postaskisasszony
Mar a padon iil,
Hajahoz az este , ,
Hozzafeketiil."

*,
/

Fokozatosan valik este az alkonyatbol, fokozatosan halkulnak el a nappaH neszek, s
„alom aranypora szall le mindeniitt." A konnyij alom, a mozdulatlansag felett azonban
— ha csak attetelesen, hasonlat formajaban is—, megjelenik az elet, amely finom remegest, kellemes nyugtalansagot, utorezgest visz a versbe — ismet az utolso ket sorba: a
siirgonypozna
Vegtelen drotjain
Messze iizenet,
Atszall, mint az elet
A hazak felett."
(Estefele)

•
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A z Operencia verseiben a jelen es a mult valosaganak apro, finom elemeibol, rezdiileseibol szott csaknem teljesen egyseges, tobb vonatkozasban Krudyra emlekezteto
alomvilagot a kolto. Ebbe a sajat maga teremtette alomvilagba — barmennyire is a valosagbol taplalkozik az —, nem illik bele az elet zord jozansaga. Falu Tamas tudatosan k i
tudja rekeszteni onmaga eletebol a visszataszkot, a prozait, szeretteit is csak az almok
vedelmeben erzi biztonsagban. Lehet, hogy ez az erzes, de lehet, hogy nagyon tudatos,
fegyelmezett onvigasztalas iratta a remenyteleniil gyermektelen koltovel a Fiamnak cimu verset. ( A soha meg nem sziiletett gyermek utani vagy kesobbi regenyeinek is
vissza-visszatero eleme lesz.)
„ 0 , ne csereld fel a valoval
A nemlet csipkekontoset,
Miert jonnel a gonderdobe,
Ahol csak banatkiirt rian.
E n , az apad, kivanom neked:
Ne is sziiless meg, kisfiam.
A z emberszivek kemenyebol
Minek szallna be a korom,
Meg nem sziiletve elhetsz ligy csak,
Ahogy en vegigalmodom."

'

-

(Hasonlo helyzetben ringatta fia felleg-bolcsojet, legyezte fia alom-testecskejet a
gyermektelen Ady Endre is, ahogy errol a Fiam bolcsojenel cimu verseben szamot
adott.)
A z Operencia man egy evre, 1915-ben ujabb Falu Tamas kotet latott napvilagot Padok zeneje cimmel. A gondosan szerkesztett kotet tartalmi egyseget a tema, az iskolaskor emlekei biztosi'tjak. „Az iskolaev tortenetet revelalja Falu Tamas kicsiny uj verseskotete, a Padok zeneje. A falitablat, a tanar urakat, a sziinidot, a szivacsot, a foldgombot,
Jokait es Vernet, a diakok legkedvesebb iroit enekli meg szabalyos, paros rimekkel es
igyekszik minden versebe valami filozofikus reflexiot vagy szimbolumot belevinni." —
olvashatjuk a VildghsLn kozolt ismertetesben.
A kotet mottojat es alaphangulatat az Operencidbzn kozolt Szeptember cimn vers
utolso versszaka adja meg:
„Mily jo lenne benne iilni,
Almok szent padjan heviilni,
Delibabok man futni,
Mindent hinni, mitsem tudni,
Sosem venni, mindig adni,
Mindorokre ott maradni,
Csak egy nevet vesni, vesni
Es az eletrol lekesni!"

'
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A Padok zeneje Falu Tamas egyetlen olyan kotete, amelynek epikus folyasa van,
amelyben a versek nagy resze elbeszelo jellegu, egy-egy kedves, szomorkas, regi tortenetet elevenk fel. (Csend!, Geza, Molndr tanar ur, Ozvegy tandme stb.)
A z iskolapad utani nosztalgia mellett a Padok zenejeben hangot kap a harmincnegy
eves kolto „vilaghonvagya" is. Foldgomb cimu verseben peldaul plasztikusan megeleven k i a vilag legvaltozatosabb tajait. A foldgomb jeleiben nemcsak a jelkepeket latja, hanem azt is, amit jelkepeznek: „a mernok covekei" moge nez, melyen, egeszen az emberig. Belyegek cimu verset ugyanez az emberkozpontu vilaglatas jellemzi.
Egyik legkedvesebb iroja, Verne fantaziat megmozgato vilaga is magaval ragadja,
kepzeletben ateli Grant kapitany, Strogoff Mihaly kalandjait:
„Ul6k a padomban, s messze-messze jarok,
Mily szuk a mindenseg es mennyire tag!
E n talan sohasem jarhatok vilagot,
Es bennem utazik az egesz vilag."
(Verne)
Itt talalkozunk eloszor a vonatok, az utazas, a mas tajak, mas emberek megismerese
iranti olthatatlan vonzodasaval, nyugtalanito kivancsisagaval:
„Kimegyek sokszor az allomasra,
Jonnek lihegve faradt vonatok.
Lelkem mozdonyat elebiik fogom,
S ha elindulnak, velUk robogok.
S mit bekotok lelkem kendojebe,
Hazavihetem, mint egy csomagot."
(Vonatok)
A kotet egyik erdekes, sajatosan Falu Tamas-i gondolatokat kifejezo koltemenye a
Szotdr.
„Szaz szo van minden oldalan,
Es minden szava egy talany.
A z elso es a szazadik
Mind egy masikrol almodik."
A kolto a szotarban talalhato logikus, kegyetleniil rideg es megmaskhatatlan rend
— az abc-rend — ellen szol, amelytol idegen minden emberseg es erzelem. A szavak egymasutanisaganak mesterseges rendszeret egy konnyed parhuzammal az emberekre is atviszi: az emberek sorsa, helye, kapcsolatrendszere eszerint valami modon eredendoen
rosszul, veletlenszeruen determinalt:
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„Talan mi Is i l y szok vagyunk,
Kiket I g y sorban tart padunk.
A z elso es a szazadik
Mind egy masikrol almodik."

;
*

Talan innen fakad a kolto vilaghonvagya is, kozel s tavol egyarant keresi azokat,
akikkel „lelke osszecseng", akikkel „az elet majd mondatba rantja".
A versen vegighuzodo parhuzam rendkiviil egyszeru, tiszta es vilagos: a szavak egymasmellettisegebol (a konkret kiindulasi pontbol) nagyon egyszeru asszocialni az emberek egymasmellettisegere (az elvontabb, melyebb gondolati tartalomra).
A konkret es elvont fogaimak kozti konnyed valtas, szinte eszrevetlen atmenet masik jellemzo peldaja a Szivacs cimu koltemeny.
A kesobbi Falu Tamas kokoi muhelytitkairol sokat elarul a Konyvtar cimu vers. A
koltemeny elso resze nosztalgikus hanguiatii visszaemlekezes az iskolai evek konkret
konyvtari emlekeire, — onmagaban is kerek egesz vers.
„Igen, a konyvek,
Fuzott s kotottek,
Meselo kepek,
Keptelen mesek. . .
Mint zapor, lelkemre ugy ozonlottek
Es folydogaltak benne szerteszet.
A z egyik eszakra vitt vitorlatlan galyat,
A masik del fele kiildottcsonakot.
A z egen utaztam nem egy ejszakan at,
S voltam koporsoban eleven halott.
Szombaton, szerdan
Szaz konyv lesett ram.
Mikor a konyvtar ajtaja nyilt.
Voltam Robinson magany-szigetjen,
S reggelre ujabb almokra kelven,
Elveszett hosrol vartam a hirt."

,

.

A konkret elmeny emleke tovabb munkal a koltoben, elvontabb, filozofikusabb
reflexiokat valt k i belole. A ra annyira jellemzo finom atmenettel altalanosabb regiokba
visz, egyenisegen atszuri, atlenyegki az elmenyt. Ismet nem vegletesen abrazol, ismet
rovid lesz az ut a konkrettol az altalanosig, hiszen a konkret konyv es a kokoi eletmu
nagyon kozel all egymashoz: Falu Tamas, az ember, azonos a kotetevel. A versnek ez az
elvont, mely bolcsesseget kifejezo resze mar a szerenyen hasznalni akaro Falu Tamas
targyilagos onjellemzese:
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„Azt hittem, egyszer konyv leszek en is,
H a mindent, mindent elolvasok.
Sziirke ruhambol konyvtabla valik,
S nyilnak majd bennem feher lapok.
Valaki megfog, egy polcra alk't,
Estenkent olvas soka, sokaig,
Keblehez olel majd nagyon, nagyon,
S ott, ahol sirok, ott ahol elek,
Ott, ahol zenel bennem a lelek.
Be lesz hajtva egy gyurott lapom."

'

E z az 1915-ben megjelent kokemeny igy egyiitt is szep, toresmentesen kerek egesz.
1967-ben — tobb mint egy fel evszazad mulva — a Teli kikotoben Falu Tamas mar csak a
vers masodik reszet kozli. Igy, az elozmenyek ismerete nelkiil szinte megmagyarazhatatlan varazsa van a terjedelmeben felere csokkentett versben a konkret es az „alig altalanos" kozti finom, halk vibralasnak. Mely ertelmet, egy tartalmas eletsors melmet takarja az utolso sor finom fordulata, igazi Falu Tamas-i poenja. Mas verseit is megroviditette s ezzel tokeletesi'tette a kolto a Teli kikoto megjeleneseig. Korai koteteiben tehat
meg „egesz verseket" irt, a teljes „jeghegyet" bemutatta. Kesobb, kokoi modszeret tokeletesi'tve, egyre finomabbra csiszolva, mar csak a jeghegy lathato reszet irta le. Igy tomorebbek, gondolatibbak, epigrammaszerubbek lettek versei. Mar csak azt adta, ami
teljesen kikristalyosodott, es elhagyta azt, amibol kikristalyosodott. Ebben a finom
visszafogottsagban, a kimondott es k i nem mondott gondolat muveszi aranyaban (a jeghegy lathato es lathatatlan reszenek aranyaban) rejlik Falu Tamas kolteszetenek egyik
varazsa.
Visszaterve ismet a Padok zenejehez: A kotet tobb verset finom biedermeier hangulat lengi at, amely azonban nem annyira a divat iranti hodolatbol, inkabb kokoi tulerzekenysegbol, oszinten, beliilrol taplalkozik. (Illatok, Cukrdszda). Ugy tunik, a Padok zenejeben Falu Tamas tuljutott a biedermeier giccs-veszellyel fenyegeto buktatoin. Verseinek finomsaga nem mesterkek finomkodas, mivel emberi-koltoi alkatabol, beliilrol kovetkezik. E z a finoms^ nem iires formal elem, hanem a belso tartalomhoz legjobban il16 kifejezo eszkoz.
A Padok zeneje Falu Tamas elso olyan kotete, melyben meghatarozza onmaga
emberi-koltoi helyet. Ezzel a kolto ars poeticajat kifejezo, Komjathy Jeno reminiszcenciakat is hordozo verssel zarul a kotet:
„Emlekezem, messzire torekedtem,
Hogy feny legyek, aki fenybe enyesz
Es csak homalyos messzelato lettem.
A k i n egy konnycsepp a messzibe nez."
(Emlekezem)
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Mikor a Padok zeneje megjelent, mar javaban dult az elso vilaghaboru. Kovetkezo
kotete, a Csipke a haboru harmadik eveben, 1917-ben latott napvilagot.
Szoltunk mar arrol, milyen tudatos onvedelemmel menekiilt Falu Tamas magaepitette alomvilagaba az elet rut oldala elok S a haboru eveiben kivaltkeppen sok oka volt a
pacifista koltonek a menekiilesre. Csak otthonos kozegebe vonulhatott vissza, abba a
nosztalgikus, biedermeieres vilagba, amelynek abrazolasahoz emberi alkatan kivul mar
kokoi rutinja is keszen allt. Reszben ez a rutinossag okozza, hogy a Csipke cimu kotet
egeszenek kokoi szinvonala alatta marad a Padok zenejenek. A kotetbe bekeriiltek a korabban irt, de a Padok zenejebol valoszinuleg eppen egyenetlenebb szinvonaluk miatt k i hagyott versei is. Kedvesek, szepek, szinesek ezek a versek is, de tobbnyire megmaradnak a feliileten, nagy resziikbol eppen csak az a kicsi szikra hianyzik, ami Falu Tamast
Falu Tamassa teszi. Mesterkeltek, eroltetetten valasztekosak peldaul a kovetkezo sorok:
„Halk abrandok visszaszallo pelyhe,
Halott hattyu delibabtavon,
Emleketek omlo aranyfiistjet
Tiint napok selymebe takarom."
(Aranyfiist)

.

A kotet edeskes alaphangulatii versei kozott bosegesen talalunk ertekes, melyrol jov6, tiszta, szep sorokat, versszakokat, sot verseket is. Meglehetosen egyenetlen szinvonalu kotet tehat a Csipke. Kemenyek, de nem alaptalanok Schopflin Aladarnak a Csipkere vonatkozo megjegyzesei a Vasdmapi Ujsdghiin, melyben Falu Tamast nagyon fogekony lelku embernek, a kotetet viszont csak iigyes amator munkanak nevezi. „. . . neha
meg is tud fogni egy-egy hangot egy pillanatra es megzendit valamit az olvaso lelkeben,
de teljes harmonia nem tud ebbol kialakulni. A kifejezo ero hianyzik belole, az a valami, ami az embert igazi koltove teszi. . . Falu Tamasnak nem egy verse van, amelynek
majd minden sora kiilon-kiilon szepen hangzik, az egesz megse tesz eleven hatast, az iro
csak szolamokat, egyes hangokat tudott megfogni lelkenek hangszerebol, de nem egesz
harmoniat."
Schopflin Aladar esztetikai szempontok szerint minosi'tett, az Elet kritikusa viszont
a hivatalos iranyzat haboriira lelkesko hangjat kerte szamon az olyannyira apolitikus
koltotol elfogult, kifejezetten ellenseges hangii biralataban, melyben eppen a kolto elettol valo elzarkozasanak tudatossagat nem vette figyelembe. Pedig Falu Tamas vilagosan
fogalmazott:
„Ablakomon benez az elet,
Szemem neha szemebe teved,
S amikor elkeriil az alom,
Bezorget oly kor ejszakakon.

'
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Magam melle nem ultetem le,
Nem fogom kezet a kezembe,
Bumat neki el nem panaszlom,
Allok folotte messze parton."
(Ablakomon)

'

— irta 1915. Junius 26-an, egy ewel a vilaghaboru kirobbanasa utan. Hogy Falu Tamas
mennyire felette allt a haborus erdekeknek, hogy mennyire targyilagosan latott az
antant-ellenes propagandakampany idejen is, az 1914 majusaban irt Level Oblomovhoz
cimu verse igazolja, melyben Magyarorszagot — a Teli Magyarorszagot — es Oroszorszagot alapkerdesekben azonosnak latja:
„Itt mi a csenddel takarozunk,
Es a halallal almodunk.
Vagyak Nevajan nem szankazunk,
Pihenten csiigged ket karunk.
Benne lijszulott percek mellett
Halott eveket ringatunk.
Lelkunkon ketseg molya nem rag,
Veliink hizik az unalom."

.

Falu Tamas, aki az unalmat az elet egyik legszebb adomanyanak tartja, ezt a tarsadalmi szintu, mestersegesen orzott tespedtseget, lomhasagot mar veszelyesnek, termeszetellenesnek keli:
„Repkeny vagyunk, kik annak elunk,
Hogy fel ne kiisszunk a falon."
Par honap mulva veget ert a ket rokon orszag unalmas asi'tasa; cselekvesbe lendiiltek
— a leheto legembertelenebb es legertelmetlenebb cselekvesbe — egymas ellen.
Ady Endre igy emlekezett vissza megrazo verseben az elso vilaghaboru kirobbanasanak ejszakajara:
„Csortettek batran a senkik
Es meglapult az igaz ember."
(Ady: Emlekezes egy nydr-ejszakdra)
S Falu Tamas meglapult, tehetetleniil, maganyosan, kiabrandultan visszahuzodott,
akkor, amikor A d y Endren, Babits Mihalyon, Kosztolanyi Dezson kiviil alig volt magyar fro, akit rovidebb-hosszabb idore ne ragadott volna magaval a hazug haborus propaganda. Falu Tamas mar 1914. augusztus 15-en igy irt:
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„Dobjatok tengerbe az ajtom kilincset,
Es falazzatok be gyorsan ablakom.
Ne lasson a szemem verzo lathatarra,
H o i hegyekbe szokken a hullahalom.
(Inter Arma)

•=
T

Nem vette kotetbe az Inter Arma, a Tdbori posta, az Album, a Foglyok eneke cimu
1914-ben irt versek, melyekbol a bekes, nyugodt, egyszeru elet utani vagy arad, melyek
minden sora kimondatlanul is arrol szol, hogy a haboru mennyire idegen az emberi termeszettol.
A biedermeieres, nosztalgikus Csipkenek mindossze ket verse utal arra, hogy a kotet
az elso vilaghaboru idejen szuletett. A z Elesett katona fdldtt cimu verseben egyszerilen,
keresetleniil irja le mindazt, ami az eletben szep, amitol orokre megfosztotta a kimeletlen haboru a fiatal harcost:
„Elmaradt a nyari napsiites,
A sohajtas oszi reggelen.
Elmaradt a kenyer illata,
Osszenezes meghitt melegen."
S meg tovabbi huszonnegy soron at sorolja a kolto azokat a lenyegtelen aprosagokat —
hajszalak dere, karacsonyi csend, erdosuttogas, keklelku szivar, boldog unalom, orvossaggal telt eziistkanal —, melyek az eletet pozmentesen elette teszik.
A Nazarenus katondt mar a cime szerint is politikai kiallasnak tekinthetjiik. Nehany
sor az 1914 novembereben irt versbol:
„A vilag regi atka nyom,
( A fegyver az ellenseg.)
Imadkozom, ha celozok,
(Hogy senkit ne talaljak.)

.

Mert rontasz ram oly gyilkosan?
(Hisz baratok lehetnenk)"

r

Nagyon halk, a fegyvercsorgesek kozt alig eszreveheto ez a Falu Tamas-i haboruellenes lira, nem lazko, meg csak nem is kerdezo. Csak lirai reminiszcenciakat kelt, tavol
all tole a megdobbento, felrazo politikum, pedig a moriczi gondolat — a „nem a muszka
van a tulso parton" gondolata — Falu Tamasnal is jelen van.
Falu Tamas eszkoztarabol azonban vegzetesen hianyzik a fortissimo, amit a kotet
— illetve az egesz Falu Tamas-i eletmu — egyik kulcsverse, a Napora is igazol.
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|||Hull ram a feny, mint naporara,
Es en minden fenyt elnyelek.
Vegnelkiili fenytengerek
Ugy usznak bennem, mint a galya.
Lelkem csillagok litjat roja,
Szememben egi tuz ragyog,
De csak arnyekot mutatok,
Mint a napora mutatoja."
Magaba fogadja, egyenisegen atszurve atlenyegki a vilag, a mindenseg osszes jelenseget, s csak az egeszbol letisztult egyszeru, nagyon fontos es hasznos, de egyaltalan nem
latvanyos bolcsesseget adja tovabb — aranyaiban meg a jeghegy lathato reszenel is kevesebbet. Hiszen mi az a csoppnyi arnyek a vilagegyetem fenyeihez viszonykva? Ebben
az arnyekban megis benne rezeg az egyetemes egesz, csak finom, erzo lelek kell ahhoz,
hogy ezt megertse, megerezze. Ezert nem mond sokat Falu Tamas a feliiletes olvasonak.
Magaba fogadja a vilagegyetem fenyeit, de azt is erzi egyben, hogy onkorlatai miatt
a teljessegnek csak az aterzesere kepes, de tartos megragadasara mar nem.
„Eszakt61 delig elni, egni,
A lelkemmel mindent elerni
Es elengedni, mint a lepket."
(Minden)
A Csipke ezen egy kicsit a ketsegek, az enkeresesek, a pontos enmeghatarozasi k i serletek kotete is. Mely es oszinte a kovetkezo feljajdulasa:
„Nyar az osszel osszeolvad,
Tel nem lellek, tavasz hoi vagy?
H o i vagy?
H o i a tegnap, hoi a holnap?
Eletem, jaj, hoi vagy, hoi vagy?
Hoi vagy?"
(Hoi vagyf)
A teljes onmegvalosulas, a befejezettseg es beteljesules tudata azonban most is megtorpantja, riasztja. Ezt a kotet cimado koltemenye, a Csipke fejezi k i legegyertelmubben:
„Minden elet draga csipke,
Evek szalaibol szove,
Mintajat az adja mindig.
A m i hianyzik belole."
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Egyik harom ewel kesobben irt verseben, a Beszelgetesben mar szomori^llegkicsengessel, az eletrol valo lekeses keseru tudomasulvetelevel ismetlodik meg ugyanez a gondolat:
„Amit eliink, az nem az elet,
A z elet az, mit elmulasztunk."
A Beszelgetest az 1924-ben megjelent, A lelek mindeniitt kihajt cimu kotete kozli. A
kotet alaphangulatat a mar megallapodott, tobb mint negyven eves kolto higgadt, letisztult, megis kesernyes gondolatai adjak meg. Mar ekkor, negyven evesen eletmerleget keszk, s szomorkas beletorodessel allapi'tja meg onmagarol, hogy „konnyunek
talaltatott". A tartalmilag, hangulatilag, formailag tipikusan Falu Tamas-i Vdndorhotban all elottunk legtisztabban ez az eletmerleg. A vers konkret keppel, az erdoben vandorbotot farago kolto kepevel indul, azutan kovetkezik a toresmentes atmenet egy melyebb regioba:
„A botom kesz lett,
S az eleterdo
Elem sotetlett."
Es folytatodik a vilagos, tiszta parhuzam a felig konkret, felig elvont hataran egeszen a keseru, de megis rezignalt belenyugvast mutato vegso igazsagig:
„Az eleterdon
Tortem egy gaily at,
Hogy vele konnyen,
Gyorsan haladjak.
Vettem a kesem,
Nagyot akartam,
De az eletet
Csak elfaragtam."
Annak fajdalmas tudomasulvetele mindez, hogy nem alkotott monumentalisat. Eppen azt nem veszi viszont tudomasul, hogy igazi ertekei a finom kis forgacsokban, apro
reszletekben, miniaturakban rejlenek.
Most, negyvenevesen, dolgavegezetlen kezd bucsuzni az elettol. Nemcsak az ifjusagtol, az egesz elettol (Sziiret nelkiil, Imadsdg elore, Naptdr).
A celtalan elmiilas gondolata mellett egy-egy villanasra jelen van a kotetben a sziirkeseg, a magany, az eletbol valo kirekesztettseg, az elszigeteltseg miatti fajdalom is. (Kapu elott, Fdradt molndr, Idegeniil, Kesztyus ember)
A z eletbol valo kirekesztettseget A d y penzverseire emlekeztetoen, de A d y keseru
lazadas; nelkul fogalmazza meg az Elet-utca cimu verseben:
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„(3h, mennyi szep bolt, kirakat
Es mindegyiken vaslakat.

.

'

*

Kinyitni fgyet sem tudok,
Jo lesz, ha tovabb indulok.

^

E n is voltam bolt, kirakat,
De letort rolam a lakat.

'

^:

Kincsem, gyongyom halomba volt
Es jott az ej es kirabolt.
Rajtam cedula, riado:
«Egy iires elet kiado.»"

^

Megis vannak biztato, vigasztalo, a sziirke, de azert egyeni elet ertelmere utalo sorok is a kotetben:
„Ne remksen kis allomas,
Ott szallj k i , hoi nem szall k i mas,
S ne ejts k i jajt:
A lelek mindeniitt kihajt."
(Predikdcio)

, '

Talan nem veletlen, hogy a zomeben lemondo hanguiatii versekbol alio kotet elere
eppen ez a bizakodo sor keriilt cimadonak. A z idezett versszakban surketten benne van
a kolto egesz eletprogramja: tudomasul veszi, hogy nem tartozik az elvonalba, ezert soha nem is koveti a legnagyobbakat masod- vagy harmadrendu kiserokent, nem tor belathatatlan messzesegbe. Nem kovet masokat, hiszen „a kalauz ligysem segk, csak
visszahiiz". Adottsagainak megfelelo „kis allomas"-t valaszt, ahol egyediil, az elvonal
nyomaszto hatasatol fiiggetleniil kiteljesedhet. Itt emlkjiik meg, hogy Falu Tamas
koko-iro elodeirol es kortarsairol hosszu elete soran alig irt verset, s ha irt is, az emberrol, nem a miiveszrol szolt. Jokait peldaul messzesegekrol almodozo rokonlelekkent,
Petofit paraszthazban sziiletett csecsemokent, az oreg Berzsenyit csendes niklai birtokoskent orokki meg. Inkabb tekozlo emberkent, mint irokent all elottiink a kortars
Kriidy Gyula, akinek „szornyu ereje lagy mesekre tort szet." Jozsef Attila halalaban
sem a tragikus koltosorsot, hanem a meltatlanul mellozott emberi sorsot ragadja meg
1963-ban:
. ,'
„Tehervonat ele fekiidt le,
Nem volt joga a gyorsvonathoz."
(Szdrszo)
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A szemermes, visszafogott — helyenkent tulsagosan is visszafogott — szavu kokonek A lelek mindeniitt kihajt cimu koteteben jelennek meg eloszor szerelmes versei.
Ezek a tiszta, minden erzekisegtol mentes, a kedves iranti mely tiszteletet kifejezo versek a ferfi es a no onallo szemelyisegenek tiszteletben tartasat, megis,6nkent vallalt teljes
azonosulasat, eggyevalasat fejezik k i . A szerelemben — ezzel egyiitt a teljes eletben —
mindig jelenlevo aktiv egyiittrezdiilest, egyiitterzest magasztaljak (Rajz, Szelence, Szavam, vagy a kesobbi koteteiben kozolt Bucsu, Fogyo hold.) A ket ember eletenek tartalmas egyiittletet, teljes azonosulasat szemleletes, egyszeru, megsem szokvanyos kepek fejezik k i a Felesegnek cimu versben:
„Egyiitt futottunk at a reten
A kaput el egyszerre ertiik.
Eveink karonfogva szalltak,
M i egymas eletet is eltiik."
Kiilon figyelmet erdemel a Falu Tamas-i eletmu egyik legszebb gyongyszeme, a Mecses.
„Mecses szeretnek lenni a szobadban,
Igy lehetnel csak este enyem.
Arannyal zengo langom beragyogna
Es arnyadat a falra festenem.

'

Kihallgatnam a nemasag beszedet,
Mit szived az ejnek tartogat
Es az utolso sapadt lobbanassal
Megcsokolnam az arnyekodat."
"
Falu Tamas mar az elso szavakkal onmagat adja: meleg meghittseget, otthonossagot
araszto mecsessel rokonkja magat. A vers belso biztonsagat, harmoniajat a noi alak, a
mecses es a mecses veti'tette arnykep egymastol elvalaszthatatlan alkoto egysege adja. A z
egyebkent passziv hatterben elo Falu Tamas a Mecseshen- es tobbi szerelmes verseben
nem huzodik hatterbe, nem tavolrol, nem passzivan imadja kedvese alakjat. Ahogy a
mecses fenye alakkja, formalja a falra vetkett arnyekot, ugyanolyan tiszta, termeszetes
muveszi erzekkel alkot, alakk, teljesi'ti k i onmagat a kolto is ebben a szerelemben. T a lan ezert nines a versben semmi szenvelges, kielegiiletlenseg vagy elfojtott erzekiseg.
A masodik versszakban lefele ivel a vers lendulete. A z arannyal zengo ragyogas szineszteziajat az ej csendje, a nemasag beszede — Falu Tamas kedves fogalomtarsi'tasa — koveti, az aranylo langot pedig az utolso sapadt lobbanas valtja fel. A mecses utolso lobbanasaval utolsot rezdiil az arnykep is, a feny es az arnyek egyszerre szunik meg. Nem erezziik
az elmiilas melankoliajat a vers utolso soraban, mert a jellegzetes Falu Tamas-i tovabbrezges, tovabbeles most is jelen van, a vers befejezesevel nem erziink lezartsagot.
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A z alapmotivum, a feny es arnyek jateka azonos, a vegkicsenges megis mennyire
mas lesz tizenegy ewel kesobb irott verseben, a Ket Idmpd-h^n:
„Mint ket bus utcalampa,
Allunk az ut ket vegen,
Lessiik napnak es ejnek
«
Valtakozasat beken.

,

s
.

-

Fenyiink gyonge, a kodben
Szomoriian homalylunk,
S csak ugy erjuk el egymast,
Hogy osszeer az arnyunk."
1928-ban jelenik meg Falu Tamas kovetkezo kotete, az igenyes, egyenletes szinvonalu Evek illata, amelybe felvette korabban mar publikalt legszebb verseit is. A kotet uj
koltemenyei gondolatisagukban, hangulatukban, keresetlen formal megoldasaikban
egyenes folytatasai Falu Tamas korabbi legjobb verseinek. Nehany uj szinre, lij tartalmi
elemre megis fel kell figyelniink: az otvenedik eve fele halado koltot most kezdi zavarni
a konszolidaltsag, a befutott „urisag" tudata:
,Jaj, Istenem,
E n mecsesnek sziilettem,
Jaj, Istenem, en villanylampa lettem."
(Villanyldmpa)
Elkeseriti, hogy szive urasagi kert lett, ahova „tilos meg benezni i s " , elkeserki, hogy a
szinhaz karzatarol egykor akkora elmenyt nyujto eloadas a protokoUaris elso sorbol
mar unalmas es egykedvu lett.
'
'i;: •
Egyre melyebben erzi, hogy az 1920-as evek zaklatotts^a, feliiletes rohanasa nem illik az 6 nyugodt, szemlelodo mentalitasahoz.
„Ti szalljatok repiilogepen,
Ennekem nem oly sietos,
Dulouton, bottal a kezben,
Hosszabb a nyar es szebb az osz.
T i azt hiszitek futtotokban,
Hogy a nyar mar regen halott,
S en meg talalok eldugottan
Egy-egy kesei pipacsot."
(Hosszu nydr)

'

*
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E r z i , tudja, hogy sajat kora nem otthonos kozeg szamara (Beszdmolo, Videkiek).
Most is Krudy Gyula vilagara emlekezteto bekes, nyugalmas, mult szazadi alomvilagba
vagyik, de ez a koltot evtizedeken at kisero alomvilag soha nem epiil fel teljes egeszeben, mert mindig belejatszik, durvan beletor a jelen (Postakiirt, Postakocsi regi utasa, Lelekvdndorlds). Maskor eljovendo korszakokrol almodozik (Vallomds messze szdzadokha).
Elozo kotetenek Elet-utca motivuma itt is megismetlodik (Taldlkozds husz esztendommelj.
Faj a koltonek, hogy keveset kapott az elettol, de meg jobban faj, hogy keveset adhatott az eletnek, faj a feleslegesseg tudata:
„Bujkaltam szunos-sziintelen,
Maganyossaggal szivemen.

'

Hajamra a der leesett,
S 6, jaj, senki sem keresett!"
•
(Buvocska)

"

>

*

Ezekkel a zaklatott, ketsegbeesett gondolatokkal szemben mesterkelten problematlannak, hamisan felhotlennek tunik £g};52er«5eg cimu verse:
„Sirok, nevjstek neha,
E n nem vagyok problema,
Szeretet vagyok s huseg
Es tiszta egyszeruseg."

^

— Akar Szabolcska Mihaly is irhatta volna e sorokat. Falu Tamas kolteszete valoban
egyszeru, valoban tiszta, de nem szabolcskasan az, hanem ugy, mint a napora mutatoja:
ugy, hogy neha igenytelennek tuno egyszerusegeben is benne hordja az egesz mindenseg fenyeit. Nem ez a vers Falu Tamas igazi ars poeticaja, kesobbi meltatoi koziil sokan
megis ezeket a sorokat ideztek, ezekkel a mar-mar primitiv gondolatokkal azonoskottak a tudatosan Falu nevet viselo koltot. Pedig Falu Tamas nem a mesterkek egyszeruseget, hanem az egyszerijsegben fellelheto sokszinu gazdagsagot kereste es szerette. Jobban megkozelki a kolto igazi enjet kisse onironikus hangvitelu Kotta cimu verse:
„Eltem cikk-cakkos vonalban,
Mint a kottan fut a dallam.

'

Egyszer a magasba leptem,
Maskor lenn jartam a melyben.
Felhangokra felhangoltan
Felve, halkan szoltam mollban.
Nem tudtam az egig menni,
Konnyu lesz leenekelni."
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A z igazi ars poetica megis a kotet Harmonia cimu kokemenye, amely mar teljes
melysegeben, finom arnyaltsagaban, muveszi igenyesseggel ad kepet Falu Tamasrol:
„Bennem a hangok szinne valnak,
Csilingelnek a szinek, arnyak,
S mikor a szin, hang osszecseng,
Megerezlek, nagy egi csend.

*

Alkonyi tova melyiil lelkem,
Hallom szivem zenelni csendben,
Zengo tiikorre olvadok,
Belem neznek a csillagok."

Egyszeruseg ez is, de a szinek csilingelesenek, a hangok szineinek a szineszteziajan
kikristalyosodott, magasabb rendu, erosen intellektualis egyszeruseg, a fortissimot koveto tartalmas csendnek az egyszerusege, amely a tavlatokat is magaba foglalja es visszatukrozi — tehat ismet csak a napora egyszerusege.
A z Evek illatdnsk joval elismerobb a kritikai visszhangja, mint Falu Tamas korabbi
koteteinek volt. Szitnyai Zoltan igy ir peldaul az Uj Idokhen: „Szaz szazalekos lira ez.
Sohase a rutin viszi es megis a mugond teljessegen all elottunk. Keresetlen, de nem fogyatekos." Szitnyai Zoltan az elso, aki talalo mufaji meghatarozast ad Falu Tamas immar kiforrott, jellegzetes felepi'tesu, finom poennal lezart verseirol: „Talan a legszebb lirai epigrammak, amit magyar nyelven irtak. Harom strofan at zart bimbot lattat veliink, hogy a negyedikben rozsava teljesedjek hirtelen." Elso pillanatra talan szokatlannak tunik e finom liraisagu, hoi dal — hoi sanzonszeru versikeknek ezzel a racionalis,
kisse kemeny mufajjal valo azonoskasuk, a megallapkas lenyegeben megis igaz. Falu Tamas verseinek nagy tobbsege valoban epigramma, meghozza megszelidi'tett, egyeni hangu, sajatosan Falu Tamas-i epigramma. Falu Tamas a mufaj tekinteteben sem tartozott
iskolahoz, nem vett at kesz, hagyomanyosan kialakult formulakat.
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BEERKEZES

A z Evek illata utan het evig nem jelent meg ujabb Falu Tamas verses kotet. E het ev
kokoi termesenek legjavat — egy nagyon igenyes valogatast — 1935-ben teszi kozze a
mar otvennegy eves Falu Tamas. Nem csoda hat, ha a kotet tartalmasabb, gondolatgazdagabb, formailag is tokeletesebb a korabbiaknal.
A cimado vers — A delutdnbol este lesz — kristalytiszta, kozertheto kokoi eszkozokkel adja meg a kotet egesz alaphangulatat, a ferfikor oregkorba hajlasanak rezignalt,
boles tudomasulvetelet:
„A delutanbol este lesz,
A sziirkeseg mar permetez.
Meg leng egy par levelke fent,
De a tobbi mar megpihent.

|;
i

A temeton at egyenest
Eppen enfelem jon az est.

,

...

Keze eleri a kezem,
Jo estet — mondom csendesen."
A kotet verseinek nagy resze ismet a multat idezi. E z a miikidezes azonban tobbnyire mar nem csupan egy regi, a kolto szamara rokonszenvesebb tortenelmi kor idezese, hanem egyben az elszallt ifjusaggal valo oszinte, ferfias hangu leszamolas. Ezert melyebbek, emberibbek es ateltebbek ezek a versek korabbi, hasonlo temaju verseinek A
miilt, a jelen es a jovo egymasbol el, egyutt teljes, az emlekek apolasa nelkul sivarabb az
elet — hirdeti.
„En azt hiszem, k i mast felejt,
Magat is elfelejti."
(Holdfeny)

^

A z elszallt ifjusagon kiviil a mult lassubb, boles szemlelodesre is modot ado eletritmusat, emberszabasubb erzelemvilagat is visszasirja, azt a kort, amelyben oseink meg
valtott lovakkal, fiistos faklyak fenyenel beken elertek celjukhoz. A gyorsvonat, auto,
repiilogep koraban az embert egy-ket perces kesesert is gyotri az izgalom.
„Ora ketyeg szivem falan,
Csonget este es reggel,
Celom is elernem talan,
De csak valtott szivekkel."
(Valtott lovakkal)
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„

— irta 1932 decembereben.
A mult es a jelen egyszerre, egyutt el Dabas cimu verseben. Talan azert is olyan kedves szamara szukebb patriaja, mert oly sokat megorzott a regi hangulatokbol. A vers elso nyolc sora az apro reszletek pontos lirai megragadasaval ad hu, impresszionisztikus
kepet a regi es a kolto korabeli (1929-es) Dabasrol. S ezekben a hangulati elemekben,
„apr6sagok"-ban erheto tetten a kozseget minden mas telepiilestol megkiilonbozteto lenyege. A kovetkezo ket sor mintha visszalepest jelentene, mar csak a mult iranti nosztalgiat fejezi k i , hogy azutan az utolso ket sor szokatlan, onironikus, kesernyes befejezesevel a ketszerketto jozansagaval tudjon hatni.
„R6zsak, szegfuk, petuniak,
Ven kertekben ven kuriak.
Ven kertekben ven kuriak,
Benn ovilag, kinn lijvilag.

7,.
v

A hazteto mar hajladoz,
A fal ledolni hajlamos,
Karszekek karja is letort,
S ott kinn messzire fut a fold.
H a Pestrol beall a vonat,
Nem varja mar negyesfogat.
A k i jott, beballag gyalog,
S mint ez a vers, elandalog."
A multat idezo versei koziil a Szelmalom siz egyik legmelyebb ertelmu, altalanos ervenyu, a kolto szemelyiseget leginkabb visszatukrozo koltemeny. Falu Tamas az egesz
multat, a mult hangulatokban, rezdiilesekben tettenerheto lenyeget — az igazi lenyeget
— hordozza, orzi meg, desztillalja sajat egyenisegen at tiszta hangu koltemennye.
A z elso versszak meg csupan egy regi szelmalom elpusztulasa miatti nosztalgiat fejezi k i kedves, megkapo kokoi keppel:
„Lebontottak, az ujkor elsoporte,
A falu vegen sem kap mar helyet.
Nem nez a toba, mint kis zsebtiikorbe,
S a messzesegnek mar nem integet."
A masodik versszakban a szelmalom mellett a kolto is megjelenik. Egymas mellett,
egymashoz hasonli'tva, rokonulva vannak jelen. A kokoi kepek meg mindig nagyon
konkretak, szemleletesek, de mar egy elvontabb, melyebb tartalom is belopozott a versbe — szinte eszrevetleniil.
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„Eltunt emlek, en viszlek magamban,
Leszek helyetted bolygo szelmalom,
Helyedre allok mela alkonyatban,
S mint ket vitorlat, szettarom karom."
A befejezo szakasz meg tovabb viszi a folyamatot: itt mar nem hasonlosagrol, hanem
teljes azonosulasrol van szo. A szelmalom es az emberi kar mar nem hasonlatkent keriil
egymas melle, hanem metaforaban egyesiil. A z azonosulast nemcsak a leglathatobb kiilso
jegyek (kar, vitorla) jelzik, hanem a lathaton tuli lenyeg is (sziv, malommotor).
„Az eg a hatan zsakban hoz sotetet.
A szivem malma percre felriad.
Aztan az egre merengon folnezek,
S osszekulcsolom vitorlaimat."
A vers ket osszetartozo fogalma, a szelmalom es a kolto, fokozatosan, toresmentes
egyenletesseggel keriilt egymashoz mind kozelebb az elso sortol a harmadik szakasz
masodik soraig, ahol a teljes atfedes, eggye lenyegiiles bekovetkezik. Itt mar nem lehetseges tovabbi fokozas. A z utolso ket sor — a Falu Tamas-i poen tipikus helye — mar
old, enyhk, szintetizal: az azonosulast nem belso, hanem ujra kiilso keppel jelzi, melyben egyszerre erezziik a malom es a kolto teljes azonossagat, de kiilonallo letet is. A z
azonossag es az alig-azonossag kozti nuanszbeli kiilonbseg kozt rezeg, vibral, munkal
tovabb a gondolat a vers elolvasasa utan is.
A kotet koltemenyeinek nagy reszet ismet az en-versek, a kolto es altalaban az ember helyet kereso versek teszik ki. Megbekelest, belso harmoniat, boles onismeretet tiikroz peldaul Patak cimu verse:
„Nem irigylem a nagy folyokat,
Melyek fole vashidat raknak,
Jobb ennekem, akit atlepnek,
Jobb ennekem, a kis pataknak.
A terkepbe nem rajzolnak be,
Nem usznak rajtam nagy dereglyek,
Levelet usztatok csak osszel,
Nem cipelem mas elet terhet.
Fecske erinti hozzam szarnyat,
A lelkem meg-megfodrozodik,
S viszem, viszem orok vizekre
Csondes almok papirhajoit."

.
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Szerenyen, de biztosan tudja mar, hogy almai papirhajoi maradando ertekek, hogy
nem latvanyosan bar, de orok vizekre eveznek, meg akkor is, ha eletmuve csupa
arannyal festett inicialekbol all. (Hiszen — mint vallja — „az elso betunel tovabb nem
jutottam.")
Vilagosan erzi sajat kozbulso helyet emberileg, koltoileg egyarant:
„Kotel nelkul hintaztam,
Szarnyak nelkul repiiltem,
S boldog voltam boldogsag nelkul."
(Eletrajz)
Nem igenyli a babert, nagy tavlatokban, evezredes leptekkel meri a halhatatlansagot is: mindegy, hogy tiz, szaz vagy ezer ewel eli-e tul az ember sajat halalat, mert
„Azutan ujabb evek jonnek,
Miket mar el sem er esziink,
S akkor tiz, szaz es ezer ewel,
Megint egymas mellett leszunk."
(Halhatatlansdg)
Nem vagyik egyeni dicsosegre, ustokos sorsra, szeliden belesimul az egyetemes
egeszbe, csak azon beliil, csak azzal egyutt erzi tartalmasnak az eletet:
„Aki csodalt mar oszi erdot,
Mig szelben remegett,
Emlekszik-e, hogy kiilon latott
Egy arva levelet?
(En!)

V

A z egyetemessel, a tomeggel valo egyiivetartozas harmoniaja azonban — ugy erzi —
nem adatott meg neki. Hiaba kuszik folyondarkent, hiaba kezd ujra es ujra, „ha egy kez
visszarantja", hiaba olel hazat es falat:
„A folyondarnak sorsa az,
Hogy mindig kiinn marad."
(Folyonddr)
Ezert erzi olykor rezignaltan, hogy nines mire varnia, hogy elete vak vaganyon all,
ezert van a kotetben annyi lemondo, fajdalmas vegkicsengesu koltemeny, amely gyakran ellentmond tudatosan felepi'tett boles eletszemleletenek.
Mindent elfogad, ami nem ellentetes a termeszet orok korforgasaval, kesernyesen
bar, de elfogadja az evszakok valtakozasanak konyortelenseget, az oregedest, a pusztu43

last, de tiltakozik minden termeszetellenes ellen, — s onmaga sorsat tragikusan termeszetellenesnek erzi. Egyik szep en-verseben, A fan maradt level allegoriajaban fejezi ezt
k i . A maganyos sorsii, beteg level mar majusban sarga volt, a nyar, az osz es a tel is erintetleniil hagyta.
•
„Minden level a foldre hulk,
S 6 fent maradt a fan.

,

Minden level a sirba hulk,
Bus oszi eg alatt,
S en megis esak 6t gyaszolom,
A k i a fan maradt."

'

\

'

A lemondas es a csendes bizakodas, a beletorodes es a halk lazadas ellentmondasai —
termeszetes, emberi ellentmondasai — kozt huUamzik a kotet. Egyetlen optimista kifejezeset a Szeru cimu versben olvashatjuk:
„Akar verik, akar vetik,
A mag k i akar kelni."
Mennyire ellentmond ennek az igazsagnak a Ket part furcsa, heinesen humoros,
onironikus, de belenyugvo bolcselkedese:
„Tudd meg, ha nem tudod:
Furcsa viz az elet,
Oromet s banatot
Ultet partszegelynek.
S barmely parton ballagsz,
Ugy fordul utanad,
Hogy tul van az orom,
S innen van a banat."

i

•

Hasonloan konnyed modorban ajanl orvossagot a banat, a nagyvilag iitiitte sebek
gyogyi'tasara:
„Tanulj kert ben viragot dajkalni,
Feheret, lilat,
A nagyvilagbol nem gyogyi'that mas k i ,
Csak a kis vilag."
(Orvossdg)
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E z a „kis vilag" tartja fogva sziirkesegevel, esemenytelensegevel a videki noket, de
ez menti meg oket vegzetes sorsuktol is. Hiszen mindegyikiikben benne szunnyad Julia, Ofelia, Nora vagy Bovaryne, de
,v

„Itt nem jon erte senkisem,
Jo marad es szolid,
Neha kinez az ablakon,
S pamutot gombolyk.
A szeme lagy, a szava boles,
A hangja nem remeg,
Hogy mi lett volna akkor, h a . . .
Ezt sosem tudja meg."
(Videki nok)

'

.

(A vers kilenc ewel korabban irt valtozataban, a Videki asszonyhzn a „gyermekre varro
es baromfit nevelo" no „almodni tud meg", szep almait „nem is hivja, de el sem
kergeti") Nem tudjuk, — maga Falu Tamas sem tudja — mi jobb, ha a lehetoseg csak lehetoseg marad, vagy ha beteljesiil. (Erre regenyeinek noalakjai sem adnak egyertelmu
feleletet.) De nines is sziikseg mindig hatarozott valaszra: gazdagabb, teljesebb az elet,
ha az esz szferain tuli elemek is szineskik.

.

. •

„Szemed tiikreben
Mas taj, mas videk,
Szeretnelek csak
Egyszer latni meg.
Nem is kellene,
Hogy ream tekints,
Legszebb ez akkor,
H a ertelme nines."
(Legszebb ez akkor)

,>

^

t
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A kolto gyogyirul teremtett „kis vilag"-aba, „ertelmen t i i l i " finom szepsegeibe neha megis be-betor a nagyvilag rutsaga. A Buzd-hun megjelenik az arato verejteke, a szegeny egyetlen falatja, a Rdkoczi ut impresszionista kepzuhatagaban ket sornyi helyet
kap az 1930. szeptember 1-i tiintetes:
„Rend6rlovak pataja csattog,
S futnak a sapadt tiintetok."
Masutt az elso vilaghaboru hadirokkantja (Orkenyben dgyuznak), ismet masutt a
gazdasagi valsag sujtotta szegenyek es gazdagok ellentete (Ket nap, Nydri este) nyer meg45

kapo kokoi kifejezest. E korban fogant, de csak 1945-ben keriik papirra az Ezerkilencszdzharminc cimu verse, amely tomor lirai kepet ad a harommillio koldus orszagarol, a
fesziilt tarsadalmi helyzetrol. A fesziiltseget azonban nem viszi vegig, hanem feloldja
egy szellemes fordulattal, csaknem humoros csattanoval. ( E z a vers tipikus peldaja annak, hogy a jellegzetes Falu Tamas-i poen, sanzonba illo fordulat nemely esetben karosan visszafogja a legfontosabb gondolatot, gatolja annak kovetkezetes kifejteset.)
„Az utcaban szegenyszag van.
Tan nines viz vagy eleg szappan,
Vagy tan tulsok a verejtek,
S nem pihentetok az estek.

,

A kis hazak melle horpadt,
Sapadtan nezik a holdat.
Apro szobak, halvany meccsel,
Szinte mindegyik kohecsel.
Idekinn a faluvegen
Igy van ez mar regesregen.
Hogyha a gond bemegy lakni,
Nem lehet kilakoltatni."
Sokszinu, a Falu Tamas-i vilag leptekevel merve csaknem teljes A delutdnbol este lesz
gondolat- es temakore. Ezt a valtozatos kokoi vilagot ragadjak meg a kotetrol szolo recenziok. A Napkelet kritikusa peldaul igy ir: „Falu Tamas kolteszetenek van valami
odon zamata, illatos patinaja. H a nem is erzel vele, ha nem is akarod, akkor is megfog es
hatalmaba kerk. . . A z emlekekben elo irrealitas az a plusz benniik, amely nemcsak
megkapo, de eredeti is. . . Nines lazado hangja, csak neha tor fel egy-egy rezignalt sohaj,
hogy nem talalja helyet az eletben, s az elrohano vonatok, a vegtelenbe szallo elet utan
kiildi sovar tekintetet. Minden kis aprosag, nuansz erdekli, megfogja es dalra ihleti. . .
Nem vindikal maganak elojogot, nem akar a nagysag palastjaba burkolozni, erzi, hogy
kolteszete tiszta kristaly, amely csak a szivarvany szineit engedi at."
Caspar Jeno meltatasa a Kepes Kronikdban: „Falu Tamas kolteszete egeszen kulonal16 valami a magyar irodalomban. Kiilonos kevereke liraja a legbensosegesebb szivhangoknak es a szellemes, csattanos aforizmaknak. A sziv es az esz e talalkozasa rovid, dalszeru formakban csendiil k i , s igy megjobban hozza tud ferkozni szivhez es eszhez egyarant. A kolto legujabb kotete, A delutdnbol este lesz, szazszazalekig ezt a Falu Tamast
tarja elenk. A ferfi erett liraja ez a kotet, szivhangok eletbolcselettel fuszerezve. A szivhangok mindig tisztak, az eletbolcselet, ha neha kesernyes is, mindig szep, mindig emelkedett."
A Budapesti Hirlapbsin ezt olvashatjuk: „. . . olyanok ezek a versek, mint a szepmuvu kis karorak. Titkos melyiikben precizios szerkezetiiket elfedi kiilso megjelenesiik,
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mely szinre, szemre egyszeru. Pillanat alatt attekintjuk szamlapjat, nyolc—tiz sorat a
versnek, raleliink arra a ket sorra, amely a vers lelkere mutat, mint a percre az oramutato, s ekkor radobbeniink, hogy akar az ora, a vegtelenseget meri. A z egy pillanatba suritett orok szepseg, a felejthetetlen sorok iroja Falu Tamas. . . Kovetoje nines Falu Tamas
muveszetenek s elodjet is csak a gorog epigrammakban veljiik felfedezni. Tiszta hangulataihoz tiszta ritmus, tiszta rimek fonodnak, s a mindennap oromeit, fajdalmait, apros^ait felolelo verseit atvilagitja a megnemesko klasszikum."
A legnagyobb elismeres a Budapesti Szemle kritikusatol szarmazik: „Az intellectualisalas, korunk kolteszetenek nem valami termeszetes eleme, Falu Tamas kokeszeteben
valami remegoen finom hanguiatii kiserettel jarja gondolat — es szotancait. . . A larmas
politikusok gondolattalanul eroszakos vilagaban jolesik hallani a gyongedseg, a josag dalait. E z a kolto nem jar a kolteszet kitaposott vagy tan mar betonnal megepi'tett orszaglitjan. Nem is botorkal tepo bokrok kozott vagy eppen nyomortanyak romlott levegojeben. Szuk mezsgyen halad a mezon at.. . Csendes dak diidol, melynek jambusai felelednek a nyelv egy-egy lij mulatsagos fordulatan. Neha elbotlik, neha dala furcsat doccen. De egeszeben a fold egyik legkitiintetobb megjeloleset erdemli meg: kolto."
Sokkal ellentmondasosabb lesz a masodik vilaghaboru idejen, 1940-ben megjelent
Kikoto cimu kotetenek a sajtovisszhangja.
A Kikoto a fasizalodas koranak es a masodik vilaghaboru elso evenek kokoi termesebol ad valogatast. A z apolitikus kolto es a kor zomeben csak attetelesen jelentkezo kapcsolatanak megertesehez a Cliohoz cimu koltemeny ad kulcsot, bar sokat tompkanak a
vers tragikus alaphangulatan, — muveszi erteket is csokkentik egyben — a tiilsagosan kidolgozott rimek, esetenkent mar-mar rimjatekok. (Nem ez az egyetlen eset egyebkent,
mikor Falu Tamas tiszta rimet alkalmaz a vers hangulatahoz, mondandojahoz jobban illo
asszonanc helyett.)
„Azt nevezziik tortenelemnek,
Amikor minden ember szenved,
Mikor gyaszfatyol leng a bolcson
Es mindenkire sirogorcs jon.
Mikor a mirtusz tele verrel,
S a boldogsagig sosem er el.
Mikor jelen mene-tekelnek
Aggastyanok is menetelnek,
S nem rozsa van az ifjak mellen,
Hanem plehbol szazfele jelveny,
Mikor a esokba bomba csattan,
A sziveken rohamsisak van,
Amikor nem szallunk a szellel,
A z alomhoz is litlevel kell,
Mikor a lelek csupa kek folt. . .
Koszonom, Clio, mar eleg volt!"
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^

i
^

1936 novembereben szuletett a vers, mikor a fasizmus mar az emberek hetkoznapjait is kezdte megmergezni, amikor mar nemcsak a feliileten, hanem a belso lenyegen is
kezdett hatni a mereg, amikor mar nemcsak a fejre, hanem a szivre is rohamsisak keriilt. Falu Tamas finom, fogekony lelekkel ragadta meg annak a folyamatnak a kezdetet,
amelyet nyolc ewel kesobb Radnoti meg tomorebb, meg tragikusabb szinekkel abrazolt:
„01y korban eltem en e foldon,
mikor az ember ugy elaljasult,
hogy onkent, kejjel ok, nemcsak parancsra,

^

I

O l y korban eltem en e foldon,
mikor gyermeknek atok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetelt,
'
az elo irigyle a ferges siri holtat,
mig habzott asztalan a suru meregoldat."
(Radnoti Miklos: Toredek)

,

A nyomaszto, fojto legkort, a gondolat guzsbakoteset talaloan jellemzi Falu Tamas
„az alomhoz is utlevel k e l l " kifejezessel. Egy ewel korabban, 1935 novembereben Jozsef Attila meg plasztikusabban, sulyosabb realitassal adott hangot ugyanennek a gondolatnak:
„Aktakba irjak, mirol almodoztam,
s azt is, k i erti meg.
Es nem sejthetem, mikor lesz eleg ok
elokotorni azt a kartotekot,
mely jogom serti meg.
O h , en nem igy kepzeltem el a rendet."
(Jozsef Attila: Levegot!)
A harcos, forradalmar Jozsef Attila harcos, forradalmi megoldast talal:
„. . . Sziviink, mig vagyat erlel:
nem kartotek-adat.
Jojj el, szabadsag! Te sziilj nekem rendet."
(Jozsef Attila: Levegot!)
A halkszavu, befele elo, pacifista Falu Tamas csak lemondo, tisztesseges, passziv elzarkozast jelzo valaszt adhat: „K6sz6n6m, Clio, mar eleg volt!" Ezt a tisztes passziv ellenallast tiikrozik a /Ci^dto aktualis versei es nehany kesobbi koteteiben kozolt, de 1935
es 1940 kozt irt koltemenye.
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„Mint a madar, mely kemenybe esett,
Ugy eljiik at mi itt az eletet.
Barhova ernek torott szarnyaink,
Felenk az orok ejnek arnya i n t . "
(Mint a madar, mely kemenybe esett)
— irta 1936 aprilisaban. Mint az elso vilaghaboru elott a Level Oblomovhoz cimu versevel, a masodik vilaghaboru kiiszoben is a klasszikus orosz irodalom nagyjainak idezesevel jelzi a napi politikatol valo elzarkozasat. {Oh, regi olvasmdnyok 1936 decembereben,
Orosz fold 1937 januarjaban. E z utobbi vers egyben arra is pelda, hogy Falu Tamas regi
olvasmanyelmenyeihez, kedves emlekeihez valo ragaszkodasaban hogyan siklik at a
nagy tortenelmi sorsfordulok felett: az orosz fold szamara husz ewel a szocialista forradalom utan is elsosorban fenyot, nyirt, siksagot, ikont, Tolsztojt es Dosztojevszkijt idezi. 1970. november 7-en — eppen az evfordulo napjan — irt Leningrdd cimu verseben is
csupan csak egy kedves, jatekos poen erejeig tor be a jelen a mult szazadi hangulatot idezo tortenelmi kepbe.)
London bombazasa, Parizs eleste, a regi ertekek pusztulasa lattan igy ir:
„En fenn allok egy magas hidon,
A tenyt csupan megallapkom.
S szivembol mar, mely verzo, arva,
A z orom k i van cenziirazva."
(1940)
A z emberiseg haborus pusztkasai elol menekiilve 1940-ben az allatoknal talal megnyugvast:

1

„Az emberek kozt majd megf^ytam,
Jegen jartam es kozonyon,
A m i meleget itt lenn kaptam,
Ailatok, nektek koszonom."
(Allatok)

^

"

A z elso vilaghaboru idejen „mint a boldog idok Nemo kapitanya", Falu Tamas viz
ala sullyesztette maganyos hajojat. Most nem menekiil belathatatlan tavolba, most keseruen szemleli, befogadja a valosagot, de tehetetleniil all vele szemben. Meg tovabb no a
tavolsag sajat becsiiletes tisztasaga es a vesztebe rohano vilag kozott, minden korabbinal
nagyobb suUyal nehezedik ra magany- es kirekesztettseg erzese, melyet minden korabbinal fajdalmasabb, neha paradox beletorodessel vesz tudomasul.
w

„Megvaltozott itt minden,
Csak en vagyok a regi."
(Nem kell)

-
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„En mar tul vagyok mindenen,
Maganiigy lett az eletem,
Maganossagban mulik el,
Es mar engem sem erdekel."
(Maganiigy)

:
i

?

, ;

ii
. -•
.

. '»

„Rossz volna halni, ha meg minden allna,
A regi vilag es a regi oltar,
Mily konnyii lesz most orokre elmenni,
Koszonom elet, hogy I g y elromlottal."
(Koszonom, elet)
Hiaba idez most egzotikus tajakat, nem tudja tobbe kielegkeni „vilaghonvagy"-at —
s ezert a tortenelmi kor es sajat elorehaladott eletkora is felelos. Aalesund sziget lakoinak jelkepes csodavarasa, es a csoda elmaradasa altalanosabb, melyebb kovetkeztetesek
levonasara kenyszerki: soha nem erhetjuk el a keresett harmoniat.
O , I g y vagy te es igy van 6 is
' ,
Es I g y vagyok orokre en,
Arbocokat lesiink a kodben
'
A valosag vad szigeten.
6 , hanyszor futunk partig s vissza,
Hangunk harsany, majd elhalo,
Konnyunket a foveny folissza
Es sosem kot k i a hajo."
(Aalesund)
, .-

,

Hiaba idezi a mult szepseget, hiaba idez orok emberi ertekeket, a jelen zordsaga es a
halal kozelsege csaknem minden versebe betolakszik. Chopinre emlekezve peldaul a
kovetkezo kep nyomul az eloterbe:

,

„Ujjai mint megrogyott terdek
Hajoltak meg a sors elott.

.

S mint egy akkord az ujja alatt,
Ugy halt meg Chopin Frederik."
(Chopin)

'

'

Batsanyira is csak a halal, eppen az 6 kozremukodesevel szervezett exhumalas kapcsan emlekezik.
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A kotet verseinek tobbseget az ido torvenyszeru mulasa, az elettempo fokozatos
lassulasa, a halalkozelseg, az elettel valo vegso leszamolas bizonyossaga hatarozza meg
tartalmilag es hangulatilag egyarant. Ezek a fogaimak alapigazsaguk ellenere is osszetettebben, bonyolultabban, nyugtalanabbul jelentkeznek, mint a korabbi kotetek ilyen tipusu verseiben. Feloldhatatlan peldaul a Pestrejdrok ellentmondasa. A faradt, torodott,
sziirke napi gondjaikat poggyaszkent cipelo ingazok keservesen varjak a csendes nyugdijas eveket. S mikor ezek elerkeznek,
„. . . hajnalban mindig folijednek,
S irigylik azt, k i meg Pestre jar."

'

'•

Keseru lazadast, kieleguletlenseget erziink A masik cimu versenek vegleteiben es
vegso rezignalt tenymegallapkasaban:
•

'

„Egyiknek minden,
Masiknak semmi,
Es mindig, mindig
A masiknak lenni. . . "

!

i
. v

Elfojtott lazadas es elegedetlenseg van jelen az Elertem mindent cimu vers tudatosan
konyedde, szellemesse fegyelmezett soraiban:

if

„Ime, a minden nem eleg,/
Mert valami kellene meg.

"
|

Valami tul a mindenen,
Hogy mas legyen es uj legyen.
A z eletnek uj kelleme:
Egy masik minden kellene."

;

A ketsegbeejtoen keseru, axiomaszeru — neha szinte mar kozhelynek tuno — alapigazsagokat tobbnyire sajatosan konnyed, sanzon-formaban fejezik k i e kotet versei is.
Maguk a kifejezett gondolatok — mint az axiomak altalaban — vilagosak, kozerthetoek,
tehat vil^os, kozertheto format is kovetelnek. Falu Tamas formaja mindig is kozertheto
volt, meg a legbonyolukabb gondolatok tolmacsolasakor is. Innen a konnyedseg egyik
gyokere.
Falu Tamas egesz eleteben tudatosan igyekezett keriilni az elet arnyoldalait, — mas
kerdes, hogy sokszor nem sikeriilt elkeriilnie. S ha mar kikeriilhetetleniil szembetalalkozott vele, legalabb formailag oldottan — nem elbagatellizalva, csak elviselheto formaba ontve, neha ironikusan, neha onironikusan — foglalta koltemenybe. Nem megszepitette, csak szalonkepesse, elfogadhatova tette a keseru igazsagokat. Innen a konnyedseg
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masik gyokere. Konnyedseg ez, de megszenvedett, fegyelmezett, nehez gondolati es
kokoi munka aran szuletett konnyedseg. Ebben a konnyedsegben, a szellemes poentirozasban valoban sok a sanzonszeru, de e sanzonszeruseg mogott altalaban igazi epigrammai bolcsessegek, melysegek rejlenek.
Pelda egy kevesbe sikeriilt, mesterkek sanzon-csattanora, amely szinte elsekelyesk
egy melyebb tartalommal indulo verset:
„. . . epp olyan az elet.
Mint az oszibarack.

>

* ;

Csupa iz, csupa illat,
De romlas jar vele,
S nem mosolyog, oh jaj,
Csak az egyik fele."
(Oszibarack)
De nem ez a fajta szellemesseg a Falu Tamas versek altalanos sajatja, — ezt csupan a
teljesebb kep erdekeben ideztiik. A tartalmaban es formajaban is igazi Falu Tamast a Rezkarc finom, keseru szellemessege jellemzi, amelyben megtalaljuk a mar annyiszor elemzett ket egymas melletti es egymastol szinte csak arnyalatokban kulonbozo fogalom, a
konkret es az alig elvont kozti vibralast is, bar a sarkkott csattano valamelyest itt is lefokozza a vers erteket:
„A vilaggal nem harcoltam,
Feher falon rezkarc voltam.

•

'

%

Finom fekete keretben
Csupan almodni szerettem.
Vekonyka iiveglap vedett,
De ezt bezuzta az elet.
>

'

Alattam most ez a szoveg:
Vagy mas elet, vagy mas uveg."

^

•

•

,-

Megszenvedett konnyedseg es valodi melyseg, oszinteseg jellemzi a kotet egyik legszebb, legfinomabb, legegyenibb hangu sanzon-szeru verset, melynek fo erteket ismet a
konkret es alig-altalanos fogalom allegoriaszeru vegigvezetese es az alapgondolat, alaphangulat toresmentes lefele ivelese, elhalkulasa adja:
.
„Oromem egykor podiumra allt,
Es enekelt dalt, ariat, koralt.
Kozel hozzam a podium mogott
A banatom halk tercet ziimmogott.
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De mind erosebb lett a tercelo,
S a lampak ele garral jott elo.
A z orom elment, nem volt neki hely,
S a banatom mar szolot enekel."
(Hangverseny)
Voinovieh Geza igy jellemzi Falu Tamas verseinek mufajat az Uj Idokhen: „Kuls6leg daloknak latszanak, de a ket-harom kis strofaban mindig van valami gondolati csattano is. Egy idoben a nemet olvasok kedveltek az ilyen kis verseket: Sinngedichtnek
neveztek. . . Falu Tamas koltemenyei nem ilyen szarazak, hidegek, utfeli elmesseguek."
Majd I g y folytatja a meltatast: „Legt6bb vers egy-egy halk sohajtas valami utan, ami eltunt — vagy nem is volt. Vagyak koltoje, de az elroppent vagy halvasziiletett vagyake, a
keson betelteke. . . Azt mondhatni roluk, amit Brandes mondott Strauss keringoire:
nem nagy mualkotasok, de igazi muveszet van benniik.. . "
A baloldali Nepszavdhdin kimeletlenebb biralatot olvashatunk a Kikotoroi Erdody
Janos tollabol: A kotet „. . . oszinte vallomast ad a korarol elfelejtkezett, mesterseges
maganyba buvo kolto lirajanak termeserol. Finom, komoly mugonddal otvozott versek
vannak ebben a kotetben, de annyi koziik sines megjelenesiik idopontjahoz, mintha a
mult szazad vegen latott volna a kis kotet napvilagot. Semmitmondo lirai hangulatok,
viharos vilagunktol eltavolodott konnyu kis strofak, egy magaban es csak maganak elo
ember faragcsalasai ezek a versek, talan szepek is, de remenyteleniil semmitmondok,
visszhang nelkiil csendiilnek meg ezekben az idokben, amikor igazan nines idonk ilyen
versek irasara, de olvasasara sem nagyon."
A legmelegebb hangu meltatast a Budapesti Szemle kozli, amely eppen azt tartja a
kotet fo erenyenek, amiert a Nepszava elmarasztalta a koltot: „A Kikoto a kolto palyajan meg mindig haladast jelent, bar atlengi valami fajo bucsiizkodas hangulata. Nines
ma lirankban senki, aki egy szereny helyzetnek, hangulatnak, kepnek, otletnek oly kedves es megis melysegekre utalo keretet tudna adni, mint Falu Tamas. A lira legoszintebb
temai, a szerelem es hazafias erzes, ritkan ihletik, de akkor annal nagyobb erovel. . . E z
a finomsagokba, aprosagokba meriilo kolto nem amolyan, az elet valosagairol megfeledkezett almodozo, hanem eros szocialis erzeku lelek. . . dalai korunk nagy zajlo tortenelmeben szinte korszerutlennek tetszok. Egzengeskor-pacsirtadal. Talan eppen ezert szeretik olyai) sokan."
Temaiban, hangulataiban, muveszi ertekeiben a Kikoto egyenes folytatasa a Terzene,
amely az 1940-t61 1948-ig irt versek legjobbjait foglalja kotetbe. A kotet uralkodo hangulatat ismet a kor szelleme, a vilaghaboru keltette dobbenet hatarozza meg, bar legmegdobbentobb hangii haboriiellenes koltemenyeit nem vette be a Terzenehe, nyilvan,
mert azok fortissimoja hangulatilag megtorte volna a kotet egeszenek halk tonusat.
Megis, ezek a kotetbol kimaradt versek jelzik legjobban e nyolc ev lenyeget.
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„Nincs bekesseg az egen,
Nines bekesseg a foldon,
A z ember azert el csak,
Hogy romboljon es oljon."
(Nines bekesseg
— kezdi peldaul n£a szokatlan kemenyseggel egyik koltemenyet. Amik most a foldon
tortennek cimu versenek A d y Kronikds enek 1918-ban cimu verse kesei visszhangjakent
hato sorait mintha nem is a halkszavu Falu Tamas irta volna. Nem volt ideje, nem volt
ereje sanzonna szelidi'teni a gondolatot. Micsoda ketsegbeeses, minden korabbinal rettenetesebb gyotrelem kellett kokoi enjenek, belso lenyegenek ekkora megvaltoztatasahoz! Ketsegbeesett tehetetlenseggel, benult csodalkozassal szemleli az emberi-erkolcsi
ertekrendek teljes szetzilalodasat:

, ,

.

„Egy atkozott vasvilla
Mindent ezerfele hanyt,
Rozsdat kapott az arany,
Es megvakult a gyemant.
A reten granattolcser,
Por es pernye a varos,
A z elet kincseivel
Megszokott a penztaros."
(Nines bekesseg)

•
.

"

.

„A vilag fel labon all,
Egy laba van, santikal.
Egyik karja is letort,
Bena lett a meggyotort.
Fel szemere megvakult,
Egy fiilere bomba hulk,
Nincsen benne semmi ep.
H a mozdulna, hatralep.
Most az egesz nagy vilag
Szornyuseges csonkasag.
^
Kinonek meg tagjai,
a
. . . H o i leszunk akkorra mi?
(Egesz vilag csupa rom)
A Terzeneben csak a megszelidkett hangu, konnyedre fegyelmezett kokemenyek
kaptak helyet. A most idezett, kotetbol kimaradt sorok ismereteben azonban jobban
aterezziik, mi rejlik peldaul az Utlevel jatekos formaja mogott:
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„Fi6komban utlevelem,
Elutazom, Istven velem.
Elutazom, am de hova?
Felhos lett az eg mosolya.

«
•

Utlevelem nem jart le meg,
Joggal hivhat a messzeseg.

/

• 4^ '

*

; '

,

.

•
•

•

Ervenyes az utlevelem,
Csak a vilag ervenytelen."

'
y

:,

A pusztkas reme meg szerelmes verseibe is betor:
„Leszakadt az eg folottiink,
Mely tegnap meg fenylon keklett,
Megindult a fold alattunk,
S az eletunk tormelek lett."
(T3 meg en)

'

Mindig, mindeniitt remenytelen haborus keppel talalja magat szemben, pedig bizni,
inni szeretne:
„A terhet tovabb vinni,
Fiinni, hinni es hinni,
Folyton a hajnalt lesni,
Es ejfelkor elesni."
(Elet)

.
,,.

. .

- irja ketsegbeesetten 1943 februarjaban. Ket ev mulva, 1945 februarjaban meg erosebb
ketsegbeesese, de erosebb a bizni, hinni akarasa is:
.
„Eddig remeny volt a tavasz,
(!)h, de most mar regen nem az,
Fa levelen, fa gyokeren,
Csak meghalni tud a remeny. -

• . '
. .

•• • •/
E n Istenem, adj lij erot,
Hadd higgyek ugy, mint azelott.
Higgyem azt is, amit beszel
E z a hazug tavaszi szel."
(Tavaszi szel)
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A kotet legoptimistabb hangu verset, az 1943 februarjaban irt K?5-at ugy irja, hogy
feliilemelkedik sajat koran, megfelelo tavlatbol, targyilagosan probalja szemlelni a kort
es a ketarcu embert, aki 1943-ban eppen a legrutabb arcat mutatta ugyan a vilagnak, de
evezredes leptekben merve mar nem egyertelmiien rut. A Vas harom versszaka a hegeli
triada iskolapeldajakent all elottiink. Tezise az ember elotti boldog osido, antitezise az
emberi pusztkas, a kolto mindent rombadonto jelene. Szintezise — idoben az antitezissel egyszerre jelentkezo — magasabb rendu harmonia, melyben a gyarlo ember helyrehozza buneit. S a kolto megfelelo tavlatbol tud hinni ebben a szintezisben.
„A melyseg volt az en hazam,
A boldog osidoben.
Koriilolelt az osmagany
A rejtett sziklakoben.

^

.

De leszallt hozzam az ember,
A nyughatatlanvagyu
Es lett belolem lane, bilincs
Es lett belolem agyu.

'

Es lett belolem ekevas,
Sok ezerfele holmi
Es minden rabsag ajtaj at
Kulcsommal en nyitom k i . "
Tudja, hogy az ember ketarcu. Ezert tud optimista verset irni az 1943-as melyponton, viszont eppen ezert nem lesz rajta lirra a hurra-optimizmus az orszag felszabadulasa utan. Idezziik az 1945. majus 1-en — az elso szabad majus 1-en! — irt Sziv cimu versenek utolso sorait:
„A szegeny sziv vegiil nagy seb lesz,
Fajdalma folyton hevesebb lesz,
Kis remenyt kap csillapkoul,
S akkor is faj, amikor gyogyul."

f

S 1945 majusaban mar vilagszerte megkezdodott a fajdalmas gyogyulas folyamata.
A Terzenebol kimaradt a Kamilla cimu vers, melyet 1945 jiiliusaban irt. Vege a vilagegesnek, de a vilag talan most a legbetegebb. Ezt a komor, fajdalmas gondolatot fejezi k i
a vers boles Falu Tamas-i deruvel, a jozan egyszeruseg biztonsagaval enyhkve.
„Kis kamilla finom szirma,
Balzsama a gyogyulasnak,
Enyhks minden sebet, lobot,
Ahol gyogyulasra vagynak.

. '
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Kis kamilla, a foldgombon
Mindig kigyullad az atok,
Lepj el minden csoppnyi helyet
Es gyogyksd meg a vilagot."
Falu Tamas egyelore meg nem tud iinnepelni: nem engedi a rettenetes pusztulas, a
sok fekamaszthatatlan halott (Emlekezes, Eltunt), a sok jovatehetetlen emberi bun. Igy ir
errol 1947 januarjaban:
„Ember van itt ketmilliard,
Es egymasnak mindegyik art.
A z elet, I g y fogalmazom:
Ketmilliardnyi artalom."
(Panasz)

'

A z emberi bunokert vallalt felelossegtudata, ketsegbeesese ellenere is erzi viszont
azt a felemelo uj szellemet, melyet az „uj korszak hozott diiborgon".
^

^

„Ki regen elt es ma is el,
A z ketszer szuletett."
(Vdltozds)

• .
'

,

„De uj szellem siivolt e korban,
Mely most mindent mas helyre r a k , "
(Urak temetoje)

^

„A marciusi szel mar tudta,
Hogy maskeppen fog fujni egyszer."
"
(R^l marcius)
Mint elozo koteteiben, most sem all meg a napi politika aktualitasanal, most is altalanosk, melyebb, elvontabb s egyben nehezebben megfoghato gondolati tartalommal
telki verseit. A sotet haborus kor hangulata mellett ismet a kerlelhetetlen oregedes, az
elmiilas tenye a kotet alaptonusat meghatarozo tenyezo. {Volt ugy, Leltdr, Egyediil maradni, Fiatalsdgod stb.)
Hatvan eves sines meg, amikor a tortenelmi kor es az elmiilasba hajlo eletkor ilyen
mindenrol lemondo, mindennel leszamolo sorok irasara ihleti:
„Mert k i mar nem tud kezdeni,
A z nem tud mast, csak veszteni.
A z elet zord torvenye ez:
K i mar nem kezd, az befejez."
(Kezdeni)
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*

'

•

Pesszimizmust, nyugtalansagot araszt nehany en-verse is.
„Nem jo vonatra iiltem,
Idegen sinen vagtat,
Idegen tajakon at
Visz idegen vilagnak. '

*
'

. '

Hallom jovendoleset
A szediik kerekeknek:
Orokke kell utaznod,
Es sosem erkezel meg."
(Nem jo vonatra iiltem)

•

— irta 1944 februarjaban. Targyilagos megnyugvast, a felsikerbe, sot a korszerutlenseg
tudataba valo beletorodeset fejezi k i a mar konszolidaltabb idoben, 1948 juniusaban k t
Terzene eimu verse: a kolto szivet, veret felemeszto regimodi muzsikajara
„Van ablak, mely kinyilik,
Es van, mely becsukodik."
A z 1940-es evek elso felenek bizonytalanna, embertelenne silanyult korszakaban a
mult, a „magyar biedermeier" iranti nosztalgiaja mintha meg biztos megnyugvast, tampontot jelentene szamara. Ezt jelzi pedaul Krudy cimu e korban irt, de csak a Teli kikotoben kozolt verse. Kesobb, az 1948-as tortenelmi fordulat eveben mar maskent szemleli a multat: Falu Tamas lirajaban eloszor tori meg a letunt szazadok varazsat a tarsadalmi igazsagtalansag felvillantott kepe:
„Volt kartya, golf, parbaj, lovarda,
Balerina es szerelem,
S a rongyot a szel foltozgatta
A z arva zsellergyereken."
(Urak temetoje)

,

A kotet nehany verse jelzi, hogy az emberi melegseget, meghittseget annyira igeny16 k6lt6 fogekonyan raerez a modern korral jaro elidegenedes veszelyere:
„Embert ember nem er el mar gyalog."
(Csillagok)
— irta 1944 augusztusaban. 1947 januarjaban igy irt:
„Lelek lelekt61 messze van,
Segelyiil hivni hasztalan."
(Panasz)
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Szerenysegeben is buszken vallja, hogy erzesein, embersegen nem hagyott nyomot
az elmult evtizedek rideg modernizalodasa, hogy regi nadtetos lakohaza hiaba valt zsindelyesse, majd palatetosse, „lelke ma is nadtetos", emberkozelben elo maradt.
•"

„Az emberek lelke ma kerges,
Ma zsivaly kell es emelet. . .
Foldszinten eltem, de az eghez
Megis en voltam kozelebb."
(Fdldszint)

"

— irta kesobb, 1952-ben. A zsuptetok es szalmatetok melegko emleke meg 1965-ben is
visszater egyik verseben:
„Ma mar pala, ma mar cserep
Fodi be a haz tetejet.

'
;K

• De szlvemre, ha didereg,
Rahuzok egy zsupfedelet."
(Zsuptetok)

<

Regimodiasan egyenes, zsuptetos lelkenek nehany kedves, egyszeru kokoi termese
az Oszikek Arany Janosanak tiszta bolcsessegere, az eletet valtakozva hoi beliilrol, hoi
kiviilrol szemlelo okos oregsegere emlekeztet. (Gyermekkor, Homok, Kamat, Utokor).
Boles belenyugvassal, egyszeru formaban, kicsit kiviilrol szemlelve ad szamot az
orok emberi elegedetlenseg megvaltoztathatatlan tenyerol. Hangja eppen a megvaltoztathatatlansag tudata miatt nem tragikus, inkabb aforizmaszeruen szellemes.
'i.'

„Kiizd6 ifjiisagnak
Oregseg a vagya,
Oregeknek multjaban
Van a boldogsaga.

*

Ket tragediatol
Kell nekiink remegni:
Meg nem oregedni
Es megoregedni."
(Ket tragedia)

'

*
'

•Hi

S9

'

•'

SZAMVETES
Matyas Ferenc szerkeszteseben jelent meg a Magveto Kiadonal Falu Tamas verseibol a leggondosabb, legigenyesebb valogatas 1967-ben Teli kikoto cimmel. A kotet anyaganak hozzavetolegesen a felet az 1911 es 1948 kozt napvilagot latott legszebb versek teszik k i , masik felet pedig a Terzene ota eltelt kozel hiisz esztendo gazdag termesebol valogatta a szerzo es a szerkeszto.
Vegso osszegzesnek, bucsunak szanhatta a nyolcvanot eves kolto ezt a finom, egyenletes szinvonalu kis koltemenyekbol alio kotetet. Tobb mint otven termekeny ev alkotasaibol csupan a 141 legertekesebb vers kerult be a Teli kikotobe. Innen a minden korabbinal magasabb szinvonal. Apro finomkasokat, valtoztatasokat, kihagyasokat vegzett a kolto az e kotetbe kerult regebbi versein, igenyesebbe valt a kdzpontozas is. ( A korabbi versek elemzesekor ezert altalaban a Teli kikotoben megjelent valtozatot vettuk alapul.)
A versek sorrendje a szigoru idorend helyett a valtozatossag, a hangulati hatasok jobb
ervenyesiilese es az olvasmanyossag szempontjai szerint allt ossze. Minden uj versre lapozva lij tema, lij taj tarul az olvaso ele, s ez mindvegig ebren tartja az erdeklodest. Ebben rejlik a kotet nagy hatasanak masik titka.
Temakban, hangulatokban, kifejezesi modban, muveszi eszkozokben nem hoztak lenyeges valtozast a Terzene ota irt versek az elozo kotetekhez viszonykva. A mar jol ismert
kedves, tipikusan Falu Tamas-i szelid bolcsesseg, az elet, a termeszet, a mindenseg apro, de
lenyeges elemeinek szellemes bemutatasa, konnyed kokoi fordulatok, tovabbmunkalo
poenek, kozertheto, egyszeru, tiszta forma jellemzi az 1948 utan kt verseket is. Nincsenek tehat meglepoen lij elemei a kotetnek, Falu Tamas azonban megsem ismetli soha onmagat, hiszen oly sok egyszeru, apro rezzenese, jelensege van az eletnek, melyet a kolto
meg tud r^adni.
Aktualis tamajii verseiben vissza-visszaidezi a haboru nyomaszto remet. Meg 1950ben is megemlekezik a nevteleniil elesett katonarol,

...

„Aki nelkul meg nem zokkenve
Forog a vilag kereke.

E n azt, kit senkisem sirat mar,
A siratatlant siratom."
(Nevtelen katona)

»

— irja. 1952-ben mintegy kesei mementokent idezi fel az elozo kor egyik legszegyenletesebb emleket, a gazkamrakba hurcolt zsidok sarga csillagat. „Csak haborii ne legyen!"
— kialt fel meg 1954-ben is.
Kesobb felszabadul e keseru emlekek nyomaszto hatasa alol.
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„Gepeke szant mar,
Kombajn arat,
Maskent ragyognak
Mar a nyarak.

"

y

Tiicsok a tarlon
Maskent zenel,
Nines a hazaban
Kolduskenyer."
(Uj kenyer)

*
*
"
^

1963-ban — nyolcvanket evesen — mar minden nyomaszto mellekgondolat nelkul
iinnepli az urrepuloket. 1965-ben a sokat latott, sokat tapasztalt, „multb61 itt felejtett"
ember szemevel, nagy tavlatokat felolelo biztos kelokeszsegevel jellemzi sajat korat a
kotetbol kihagyott egyik verseben, — azt a kort, melyben „a nap felszivta a kodot":
„Mernek kinyilni a viragok,
Bimbokat nem tor le a szel,
A bolcsot nem ringatja atok,
Sziiletni nem eletveszely.

*'

Nagybetuvel irjuk, hogy: Ember,
K i epk s folyton ujba fog.
Egi palankon kandi szemmel
Lesnek le rank a csillagok."
(Mint kit a multbol itt feledtek)
Ennel szebb, emberibb, megnyugtatobb valaszt nem is adhatott volna a tortenelem
a koltonek a csaknem harminc ewel korabban irt Cliohoz gyotro pesszimizmusara.
Megnyugtato, emberhez melto tehat a tortenelmi kor, de a kotet verseinek hetvenedik, sot nyolcvanadik evet betoko koltoje megsem varhat mar sokat az elettol. A kopott marvanylepcson kopottan ballagva bolcsen erzi, hogy
„Lefele visz akkor is utam,
Amikor felfele megyek."
(Lepcsohdzhan) '
„Elmulik a tel, es
Elmulik a nyar.
Mire var az, aki
Semmire se var?"
(Mire vdrf)

.

„^

^

^

•

— kerdezi 1961-ben, 80 evesen, remenyvesztetten, megis csendes, boles belenyugvassal.
Egyre erosebben elevenednek meg gyermekkora es ifjukora oromteli kepei. Ezek a
regi oromok adnak meltosagot, emberi tartast az oregkor elviselesehez. Meghato peldaul a hazi kenyer konkret es melyen elvont ertelmehez valo ragaszkodasa:
„Hazi kenyer, de messze vagy,
Anyam dagasztott egykoron.
Benned volt hazunk ize is,
S benned maradt gyermekkorom.
Kerek voltal es illatos,
Kiviil piros, beliil feher,
Beloled szel egy kis karajt,
K i most a multban mendegel."
(Hdzi kenyer)

•

;

^

...

.

Egyre gyakrabban idezi halott felesege emleket (Felesegem varrogepe, Diofa, Pillanatfelvetel). Foleg a hetkoznapok meghitt, apro mozzanatai hianyoznak neki potolhatatlanul.
„Varr6gepe nem zakatol,
Nem ugrik fel, ha szall a moly.
•

.

.»

•

•

Ablakan nem nez messze k i ,
A tablettakat nem szedi.
Nem simogatja a kezem,
Egyikiink meghak, azt hiszem."
(EgyikUnk)
Varatlan, szokatlan s eppen ezert sziveniito, tovabbgondolkodasra keszteto a vers
utolso szava. Elvalaszthatatlan osszetartozasukat, harmonikus egyiittelesiiket gyonyoruen peldazza £/c5ere/r«^ cimu verse. '
'
"
„Elcsereltiik gondolatainkat.
H a kimondtuk, kozos volt a mondat.
Kozos volt az ut, amelyen jartunk,
Kozos volt blink es a boldogsagunk.
Te mar tiil, en meg innen a siron,
Tudom, hogy a te konnyedet su-om.
A z eletet hunyt szemeddel latom,
S az arnyekod a vilagossagom."
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Lelekbemarkoloan szomoru a sorsnak az a szerepcsereje, amely a Mecses ota bekovetkezett. Akkor a kolto volt a mecses, az 6 vilaga teremtette ujja, lenyegkette at a kedves alakjat. Itt mar a halott feleseg arnyeka ad a lassan halodo koltonek lelki erot, emberi tartast, „vilagossag"-ot. Kettojiik kozos eleterol igy allk nyolcvannegy evesen vegso
merleget:
„De jo, de jo menni a dombra
Parosan, mindent feledon,
Egymasra nezni mosolyogva,
S viragot szedni a teton.
Mikor a nyar mar oszre gondol,
S a szivek fole kod teriil,
De rossz, de rossz jonni a dombrol
Lefele csondben, egyedul."
(Domb) •

{

'

Milyen fajdalmas koppanassal esik le a legutolso, legsulyosabb szo!
A kotet egyik legszebb, multat es jelent egyutt idezo verse a Megvan- e meg?
•..•8,

v

„Megvan-e meg a regi setater,
Hova a lelkem vissza-visszater.'
'

.

.

.

-.

•

Es a teren a hullo gesztenyek
A z osz kapujan kopognak-e meg?
Rohan-e meg a zugo kis patak,
Vagy 6 is bottal megy setara csak?
Magamat most partjara almodom,
S kinyujtom fele tort halaszbotom,
Hogy a suttogo hus lombok alatt
Kihalasszam tunt ifjusagomat."

A szemleletesen valosagos multbeli termeszeti kepet csupan egy-ket szo, egy-ket
szokatlan kifejezes, egy-ket finom utalas emeli at a masik, a gondolati szferaba. S eppen
ezzel a finom visszafogottsaggal tud olyan felejthetetlenul oszinten hatni.
A konkret es az altalanos kozti szinte megfoghatatlan atmenet masik szep peldaja a
Vasut utca cimu vers.
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„A Vasut utca hosszu utca,
A fel kozseget altalfutja.

'

Utasok jarjak ejjel, nappal,
A sziviikben nehez csomaggal.

^

Szegeny utca sohasem alszik,
Jardain mindig lepes hallszik.
Visznek benne sok verejteket,
Mindent, mit vesz es ad az elet.
Faradt utca, ha volna laba,
Atsetalna egy mas utcaba."
Ennek a versnek a kapcsan Ronay Gyorgy talaloan elemzi a Falu Tamas-i „alig elvontsag" lenyeget: verseinek alapotlete altalaban egy-egy konkret leiras folytatasa. A
Falu Tamas versben „. . . lassan, szakaszrol szakaszra, mint szelid kaptaton, lepkedunk
egyre foljebb es foljebb, s aztan a dombteton kitarul elottunk valami tavlat, amit voltakeppen nem is annyira latunk, mint inkabb erziink; es ez az erzes — ismet egy jellegzetessege Falu Tamas lirajanak — azt sugallja, hogy az elet egyszeru latvanyai es jelensegei
valami melyebb, nehezen megnevezheto «tartalmat» rejtenek, amely eppen ezekben a
«csattan6kban», ezekben az «6sszecsengesekben» sejlik fol szamunkra." {Ronay Gyorgy:
Olvasds kozben Bp. 1971. Magveto, 19—22. old.)
A kotet egyik legertekesebb, legegyenibb hangii verse a Sorrend:
„A nyaj a retrol hazater,
Mogotte jon a barna est,
Kolomp szavara lepdegel
A szokott liton egyenest.
De legszelen a falunak,
Ott, ahol csendbe hal a taj,
Mar az este halad elol
Es mogotte ballag a nyaj." ,

'

,

A vers — csakiigy mint az 1912-ben ut Estefele cimn verse a besotetedes folyamatarol
ad pontos megfigyelesen alapulo, tomor, szinte naturalisztikusan realis kepet. Olyan apro
kis reszletet ragad meg es dolgoz k i pontosan, melyet mindannyian jol ismeriink, de
amely mellett szinte mindannyian erzeketleniil elmegyiink. Falu Tamas kiegyensiilyozottsaganak, belso harmoniajanak egyik titka eppen abban rejlik, hogy az ilyen latszolag
kis dolgok is megragadjak, ezeket is bolcsen, a vilagegyetem orok torvenyei szerint szemleli. Vegiil is ezert nem naturalista ez a kep, ezert van benne valami megfoghatatlan
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tobblet. A konkret kep es az akalanos ervenyu igazsag itt is osszefonodik, szetbogozhatatlanul atjatszik egymasba. Ronay Gyorgy igy ir: „. • • a leiras Falu Tamasnal nem 6nmagaert van; altalaban, kimondatlanul is, minden «metafizikai» igeny es hangzatossag
nelkul, egyszeruen, szerenyen, a megnyugvas harmoniajaban mindig kapcsolatban all a
mulandosagnak azzal az alapelmenyevel, amely a Teli kikoto egesz kokoi vilagat meghatarozza. Szep illusztracioja ennek a Sorrend cimu kis vers: ket kurta strofa, es voltakeppen nem egyeb, mint jol megfigyelt esti kep. De eppen a kepi «objektivitasban» lesz a lirailag megragadott jelenseg jelentesse, a nyaj hazaterese, s az est, amint elobb a nyaj utan
jon, majd elotte halad, tapintatos sejtessel a torvenyszeru elmiilas szimbolumava."
A Sorrend is igazolja, mennyire kifinomult a bolccse oregedett kolto megfigyelokepessege a termeszeti „objektiv" jelensegek rogzi'tesekor. Ugyanakkor legiesse finomult
gyongedsege, tapintata, tiszta embersege is. H o i az azo oreg fara akar esokopenyt boritani (Ven fa), hoi a hullo falevelhez akarja kozelebb emelni a foldet, hogy meg ne iisse
magat (Egy level halni kesziil), hoi a karacsonyra kivagasra kelt fenyoknek ker kegyelmet
a szokasok rabjakent puszti'to embertol (Szegeny kis fenyofa).
A kotetben levo es a Teli kikotobol kihagyott, de idoben odatartozo en-versek ismet
a kokoi merlegkeszkes hoi onironikus, hoi kesernyesen megnyugvo, hoi ketsegbeesett
remenytelenseget tukrozo darabjai.
„Forg6ajt6ig
Futva futottam,
Forgoajtoban
Holtig forogtam.
De testem, lelkem
Hiaba faradt,
A z ajto mogott
Nem volt bejarat."
(Forgoajto)
A kolto vegso megnyugvasat, lehiggadasat, a szintezist a Teli kikoto cimu vers jelzi:
„kik6t6"-ben van, tehat revbe ert, befejezte kiildeteset. Beletorodve, tenykent fogadja el
a megvaltoztathatatlant: revbejutasaig kiegett az elete.
„Itt vagyok a teli kikotoben,
A nagy tenger messze van mar tolem.
Megfoltozni nem lehet vitorlam,
Olyannyira szettepte az orkan.
Eji sziklan vilagk a farosz,
De en felem fenyt mar nem sugaroz.
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Hallgatom, hogy a partot csapdossak
Kek hullamok es a maganossag."

,

A krkika eHsmeressel fogadta a kotetet. A mekatasok koziil kiilon kiemelkedik Ronay Gyorgy mar idezett munkaja — az elso valoban igenyes, Falu Tamas kolteszetenek
leglenyegeig nyulo tanulmany. Elmelyiik elemzest ad peldaul a jellegzetes Falu Tamas-i
poentirozasrol: „Ezekben a ropke kis versekben rendszerint a «csattan6» az, ami a
melyseg es tavlat tobbletet rabul ejti. Ezzel a «technikaval» Falu Tamas mintha liranknak abba az agaba es hagyomanyaba kapcsolodnek, amit tobbek kozt Heltai, Szep Erno
nevevel jelezhetiink, s amivel a maga modjan Nadanyi Zoltannak is megvan a maga rokonsaga. A vers, tobbnyire leiro menettel, szeliden folydogal egy szellemes zaro fordulat fele; vegeredmenyben tehat otletre, sot sok esetben oxXtihez epiil." De mig Heltainal
a zarootlet valoban lezar valamint sziporkazva, ahogy azt a kabaredal formaja megkoveteli, „. . . addig Falu Tamasnal tobbnyire nyitott: olyan halk fenylobbanas, amely maganal tovabbra vilagk, . . . olyan «osszecsenges», amely csondesen tovabb huUamzik, elhangzasa utan is tovabb el, alighanem azert, mert alapjaiban nem intellektualis (mint a
legtobb esetben Heltainal), hanem erzelmi jellegu."
Falu Tamas verseinek legutobbi gyujtemenyes kiadasa 1974-ben jelent meg Videki
dllomdsok cimmel Csanadi Imre szerkeszteseben, Szondi Bela kozremukodesevel a Magveto Kiadonal. A kotet, mintegy elegteteliil Falu Tamas hosszu ideig tarto meltatlan
mellozeseert, minden korabbinal teljesebb, reszletesebb kepet ad a zart, csaknem teljesen befejezett eletmiirol. Szigoru idorendben, eredeti szoveghuseggel kozli az 1899-t61
1974 februarjaig terjedo het es fel evszazados kokoi palya valamennyi allomasanak jellemzo alkotasait, szamos kotetben meg nem jelent verset is. A konyvet prozai nyilatkozatok, riportok, eletrajzi es bibliografiai adatok teszik meg teljesebbe. A Videki dllomdsok melto, szep osszefoglalasa Falu Tamas kokoi munkassaganak.
A kotet terjedelme megkozelkoen negyszerese a Teli kikotonek. Joval teljesebb, filologiailag pontosabb tehat annal, ugyanakkor eppen a viszonylagos teljesseg igenye miatt
a valogatas merceje korantsem lehetett olyan magas, mint a Teli kikoto eseteben volt.
„Tarthattam volna magam szigorubb esztetikai mercekhez, — olvashatjuk Csanadi Imre realis ertekelest ado, Falu Tamas kokoi helyet pontosan meghatarozo szerkesztoi
utoszavaban — akkor joval sovanyabb kotet keriilt volna k i a kezembol. Csakhogy itt
tobbrol es masrol van szo. Falu Tamas vilaga kis vilag, de pontosan, hitelesen megrajzolt, eppen ezert dokumentalis erteku. Meglepo szinesen es elevenen egy menthetetleniil a multba, noha csak a szomszedos (de annal tavolibb?) felmiiltba siillyedt tarsadalom es emberi magatartas egesz panoramaja rekonstrualhato az apro versek egyiittesebol, mint valami gazdag miniaturas-konyvbol. A kutato jol teszi, ha nagykoval vizsgalodik, mert a jelentektelennek latszo vonasok is lepten-nyomon vallanak, masutt talan
sehol nem rogzkett reszletekkel bovkve (vagy eppen helyesbkve) ismereteinket."
A kotet terjedelmenek mintegy nyolcad reszet teszik k i a Teli kikoto lezarasa ota eltelt
nyolc evben keletkezett legszebb versek -szamszerint 114 darab. A kolto nyolcvanotodik es
kilencvenharmadik eleteve kozott ut verseit kristalytisztava egyszerusodott mondanivalo es
kokoi 'koztar jellemzi.
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Joval az emberi atlageletkor hataran tul irt, mar-mar elet utani koltemenyeit elsosorban a beloliik arado m^ly eletbolcsesseg teszi kiilonosen ertekesse.
Megfelelo tavlatbol tudja mar szemlelni a hosszu elete soran atelt, haboriikkal teli
tortenelmi korszakokat, s ebbol a tavlatbol egyenien, elgondolkodtatoan tudja kiszurni
azt, amit leglenyegesebbnek erez:
„Erre a korra ugy tekints,
Hogy sok halottnak sirja nines."
(Erre a korra)

.

Most, vegleg megbekelve a halal tenyevel, ismet merleget — nagyon szereny zaromerleget keszi't.
„Mit elmondanom kellett volna,
felig se mondtam el,
kialtok zengo tavolokba,
de visszhang nem felel.
Ezer lit koziil egyet jartam,
es az se messze vitt,
ki en voltam, az csak az arnyam,
es az se marad itt."
(Summa vitae)

•

„Fust vagyok csak, kemeny fiistje,
almaimmal kergetozom,
s felhok koze nem keriilve,
meghalok a haztetokon."
(Fiist)

'
• ;.

'
-

*

Olykor pesszimistan, fajdalmas onironiaval megkerdojelezi kilenc evtizedes eletceljanak, maganak a kolteszetnek az ertelmet is:
„Es hogy mi a kolteszet.'
Tanuld meg, gyermekem:
ligy irni meg a semmit,
hogy valami legyen."
(Kolteszettan)

•

.

^

,
-

Ketsege, fajdalma szinte cinizmusba csap at, mikor nevenek, kolteszetenek halala
utani sorsara gondol:
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„Ujra papi'r leszek,
egy feher mezoseg,
es lapomra irjak
az ellenkezojet."
(Papir)
Masutt viszont a kolteszet egyetemes hatasaba vetett hitet hangoztatja:
„A versek melyeben is cso van,
benne kolteszet omlik at,
hatarokon atlepve igy nyer
fenyt es meleget a vilag"
(Csdvek)
Eppen husz ewel a Csdvek elott, 1949-ben hasonlo modon adott hangot ugyanennek a gondolatnak:
„K6nyvek kotik ossze a vilagot,
Foldreszeket hoz egy konyv kozel,
Es ha futni vagyunk a vilagbol,
Tole csak konyv szakkhat e l . "
(Kdnyvek)

\

Valamennyi dolognak, jelensegnek, a legszentebb fogalomnak a melyen is ott van
tehat az orok ellentmondas, melynek feloldasahoz a kilencevtizedes elettapasztalat sem
elegendo. Reszben ezert is erzi gyakran olyan nyugtalani'toan lezaratlannak, felresiklottnak egesz eletet:
„Var6teremben iiltem,
messze vagyva sziinetlen,
de a vonatom nem jott,
nem volt a menetrendben.
A sinek rozsdasodtak,
elmult az elet lassan.
E n egy varoteremben
s nem vonaton utaztam."
(Varoteremben)
Eppen ezert egy kicsit onmaganak is cimzi a kovetkezo sorokat:
68

„szerencses utat annak Is,
k l a vonatrol lemarad."
(Allomdson)
Ketsegbeesetten jajdul fol csaknem kllencven evesen sajat meltanytalan mellozottsege miatt. E z a feljajdulas is szorosan hozzatartozik kokoi eletmerlegehez:
,Jaj annak, aki harmadrangu,
vasari zajban csendes hangu.
K i sohasem csap az asztalra,
s ha megy, senki sem marasztalja.
Kit fenyes kapu be nem enged,
ejjel-nappal hiaba csenget.
Kinek nevet, akarmit muvei,
nem irjak le, csak kis betuvel.
Akinek sorsa mela, halk bii,
s nem irigyli, csak negyedrangu."
(Jaj annak)
Nemcsak kokoi, hanem altalanos eletmerleget is keszi't. Ennek a merlegnek is ket serpenyoje van. Egyikben a ketsegbeesett pesszimizmus, masikban az elet ertelmebe, szepsegebe vetett hite all. Halala utani komor kivansagat idezzuk a sotetebb serpenyobol:
„Fujjon ezer fele,
kerem a szelet,
nehogy egyszer megint
emberre legyek."
(Hamvasztds utdn)
Keseru humorral, Dery Tibor Booperere emlekezteto, onironikus targyilagossaggal
vizsgalja magat kilencvenkettedik sziiletesnapja kiiszoben:
„Itt is faj mar, ott is faj mar,
faj a szivnel, faj a majnal,
faj a gyomor es a bendo,
reumad is emlkendo,

'
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.• .

faj a melled, faj a hatad,
nines egy ep testresz mar naiad,
faj a bokad, faj a terded,
kivanjam, hogy ezt megerjed?"
(Szuletesnapra)

m '

Maskor viszont szeretne vegtelenre hosszabbkani eletet (Eletem e foldon), szeretne
megismetelni elete letunt orokszep napjait,
„De ehhez, mert szive tele,
egy masik elet kellene."
(Az ember egyedul marad)

' C

A sok atelt keseruseg, csalodas ellenere is — minden racionalis magyarazat nelkul s
eppen ezert mindennel sulyosabban, hitelesebben — eletigenlo a vegso szintezis:
„S6hajom sokszor messze hangzott,
Es messze folytak konnyeim,
Feladtam sok-sok meddo harcot
A z elet zord mezonyein.
Szi'nes madar volt sok remenyem,
S mar mind lelove hempereg,
De azert ne higgyetek nekem:
Szep volt az elet, emberek."
(Szep volt)
Orok tehat az ellentmondas az eletellenesseg es az eletigenles kozt, a ketto megis elvalaszthatatlanul egyutt van, kiegeszki, motivalja egymast. S ami az eletnek igazi mely
tartalmat, szepseget ad, az eppen az ertelmen, a jozan logikan tuli megfoghatatlan, kifejezhetetlen tobblet, melynek aterzesehez, tudaton tuli megragadasahoz Falu Tamas eletmuve boles tanacsokat ad.

'

„Szuletesem elott
voltam senki, semmi,
azert, mi itt lettem,
de kar volt sziiletni.
Fialalom utan majd
leszek ugyanannyi:
de kar lesz, de kar lesz,
de kar lesz meghalni."
(Dekdr)

- •
''
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S ez a haromszori „de k a r " — szemben az egyszerlvel — egyertelmuen az eletigenles
iranyaba huzza a merleg serpenyojet.
Itt ideziink az idos Falu Tamas „sziirkek"-nek szolo boles jo tanaesaibol, az eletet bearanyozni tudo apro igazsagaibol, amelyek ismerete nelkiil lehet magasztos, fenseges az
elet, de nem tudnak bensosegesek, sokszinuek, emberi leptekuek lenni a hetkoznapnak.
„Nem az a fontos,
ami lenyeges,
szivednek apro
oromot keress.
Kis kor izgasson,
ne a vegtelen,
csak az boldogk,
ami lenyegtelen."
(Nem az a fontos)

»

** '

'
>

„Ne becsuld tiil az eletet,
jatssz vele, ha jatszik veled.
Koronaja hamis arany,
kopogtasd meg, fahangja van.

'\

'

Ne becsiild le az eletet,
barha sokszor eltevelyeg,
hutlen hozzad, lelke leder,
par konnycseppet megis meger."
(Ne becsuld tul)

.;.

„A nagy maganyt nem birod el,
valakihez tartozni kell,
tartozni kell valakihez,
k i a szivre abrat himez.
H a nines senkid a vilagon,
nines mas tarsad, csak az alom.
H a ezek is kitagadnak,
hazudj valakit magadnak."
(Valakihez tartozni kell)

Vegiil a kotet zaroverse 1974. februar 8-i datummal:
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^

.

„Akkor jo az elet,
ha csendes, unalmas,
ha nem haborkja
kinzo elmenyhalmaz.

•

'
-

H a osszhang kiseri
egeszen a sirig,
s a fajo emlekek
egymast kibekkik."
(Akkor j6)
Falu Tamas az utobbi nyolc ev kulcsversenek, egesz eletmuve szintezisenek, onmaga vilagegyetemen beliili szereny, megnyugtato helye meghatarozojanak a Csillagok
pord-l tekintette:
„Messze csillagok pora hull
orokke, feltarthatatlanul.
A por viszi az urbe szet
mas vilagok iizenet et.
Magasba tartom szivemet,
atszall rajta sok iizenet.
H a ideje elerkezik,
porom is iizen majd nekik."
A Videki dllomdsok megjelenese utan meg harom evig elt Falu Tamas. Meg harom
evig irta nehezen olvashato, sajatosan intellektualis kezirasaval verseit kicsiny noteszekbe. Kozlesiikre mar nem gondok, nem vegezte el rajtuk az utolso simkasokat. Igy nyersen, kidolgozatlanul, helyenkent meg-megdoccenve talan meg hitelesebb, emberibb kepet adnak az utolso evekrol. „Nem lenni, milyen borzalmas ket szo" — irja le tobb valtozatban is az utolso evben.
1976. augusztus 18-an kelt Szivdrvdny cimu kesernyes hangu koltemenye:
„Ember lelke nem szivarvany,
azert bolyong olyan arvan.
Nincsen arra eleg zoldje,
hogy a jovot iidvozolje.

'
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Piros szin benne nem tombol,
keves jut a vigalomboL
Hogy eleted iidvet lelje,
nincsen ukraviolettje."
A z 1976. augusztus 29-en ut Delibdb cimu vers a szephez makacsul ragaszkodo, az illuziokat megbecsiilni tudo, masoknak apro jo tanacsot ado, korabbi Falu Tamast idezi:
„Tudjuk, hogy csal es nem valodi,
benne megis gyonyorkodiink.
H a utad sulyos, nem birod mar,
a foldre roskad le igad,
hazudd magad ele az litra
es megsegk a delibab."
1977 nyara meghozza szamara a halallal valo nyugodt megbekelest, a hosszu eletbe
valo vegso belefaradast s magat a fizikai elmiilast is. Utolso versei egyszeru, tiszta bolcsesseget, mely, szinte mar eleten tiili nyugalmat arasztanak.
„Engem sok orvosom
ezerszer beoltott,
de sokkal tobb tutol
sem leszek mar boldog.
Tudom, mi az elet:
mar eppen eleg volt:
az elet hosszii jaj,
s utana egy kek folt."
(Injekciok)

^

— irta szellemesen, fegyelmezetten, szinte derusen jiiniusban. Jiilius 3-an kelt utolso, s
eppen ezert talan a legfontosabb eletmerlege:
„Az ember folyton gyartjaf?]
az eletmerleget
.
\s szeretne elhinni,
hogy elerte az eget.

•

De egyszer raj on arra,
egy pillanat alatt:
hogy ahol kezdet nem volt,
talan veg sem maradt."
(Eletmerleg)
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Julius 4-en, kilenc nappal a halala elott irta utolso, igazi Falu Tamas-i melysegeket
mutato, tiszta hangu koltemenyet. Vegso tiszteletadassal, kegyelettel idezzuk most ezt
az utolso lirai vallomast.
„Mosolyg6 parok kinn az utcan,
setalnak a nyari napon
az eletet magukban erzik
s e hostettre biiszkek nagyon.
Ifju melliiket kifeszkik,
forog a fejuk kecsesen,
azt hiszik, hogy sziikseg van rajuk,
s nines sziikseg az eletre sem."
(Junius)
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FALU T A M A S
PROZAjA
A2 ELSO

REGENYEK

Falu Tamas igazi lirikus volt, a kolteszet nemes muveszetenek fogekony, dalra hangok lelku, biztos kezu, biztos tollu mestere, a lira formavilaganak folenyes tudasu ismeroje.
Lirikus alkata, egyenisege, alapjaiban meghatarozta prozai muveszetet is. A finom
h'raisag mellett kiegyensulyozott, boles eletszemlelet, a magyar kisvaros egy sajatos tarsadalmi retegenek realis abrazolasa, a sziirke kisemberek eletenek ertelmesebbe, derusebbe tetelenek a vagya, az emberi boldogsag, a harmonia fele vezeto ut keresese szovi at
meg at halk tonusii, a nagy konfliktushelyzeteket tudatosan keriilo regenyeit.
Regenyeinek cselekmenye tobbnyire a korabeli polgari kozonseg I'zleset is figyelembe vevo erdekes I'roi otletre epiil. A z alapotlet izgalmas cselekmennye valo kibontasa
azonban altalaban elmarad, hatterbe szorul a reszletes kornyezetabrazolas, a kisembereknek szolo sajatos filozofiai fejtegetesek es a li'rai lei'rasok mellett. Falu Tamasnak
nem volt erzeke az izgalmas eselekmenybonyoli'tashoz, erdekfeszi'to sztorik kitalalasahoz. Torteneteit, temait szinte kizarolag sajat elettapasztalatabol, elmenyeibol meri'tette
szamos oneletrajzi moti'vum felhasznalasaval.
Elso, Balassa Lajos neven megjelent regenyen, a Hajnali mise-n meg csak csirajaban
fedezhetjiik fel a kesobbi Falu Tamas-proza jellegzetessegeit. A z 1905-ben megjelent mu
felvazolja a szazadfordulo korabeli Magyarorszag szamos ellentmondasat — joval tobbet, mint amit a regeny terjedelme megengedne. Ezen ellentmondasok feloldasahoz, a
felvetett kerdesek megvalaszolasahoz azonban a huszonnegy eves fiatalember elettapasztalata es a kezdo I'ro prozairoi rutinja meg nem elegseges.
Foldi Jani, a Hajnali mise fohose szegeny paraszti sorbol emelkedett k i . „Nagy dolog az, ha az evszazadokig eke mellett fiityiireszo fami'liabol valaki kiall es beall tollat
ragni, betut falni." — rogzi'ti az I'ro rogton a regeny elso lapjain az egyik fo gondolatot.
Hogy hogyan tehette meg Jani az elso, legnehezebb lepeseket az orvosi palya fele a csak
vazlatosan abrazolt, kisse nepszi'nmu-i'zure sikeriilt szegeny paraszti kornyezetbol, arra
nem ad valaszt a regeny.
Hasonloan vazlatos marad az a gondolatsor, amely Falu Tamas kesobbi regenyeiben magasabb szinten, muveszibb kidolgozasban ujra es ujra visszater majd, maga az
alapotlet is tovabb finomodik, tovabb erik. E z a tehetseges atlagember atlagbol valo k i toresenek a problemaja. Boldogga teszi-e onmagat es kornyezetet, aki tobbre tor, aki hagyomanyos eletformajat magasabb rendure, vagy magasabb rendunek veltre csereli fel.'
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Megeri-e a kiizdelem, az erofeszites? Erre a kerdesre nemcsak az orvossa lett parasztgyerek, hanem meginkabb fogadott testvere, Zsuzsi sorsa ad nagyon pesszimista valaszt.
Zsuzsi oriasi tudasszomjjal veti magat Jani konyveibe, szinte minden megtanulhatot
magaeva tesz, kitagul a vilag a paraszti sorsba kenyszeriilt egyszeru lany elott. S mi lesz
szamara a vegso tanulsag?
„Ha az embereknek Isteniik volna, nem irnanak csak bibliat. Mit ernek el a tudomannyal? A z volna a kotelessegiik, hogy boldogga tegyek felebarataikat, a valosag pedig
mindig kiabrandk. Sokkal jobb lenne, ha hazudnanak es lepleznek a valot. Elnenek
alomorszagban alomemberek. Mert az nem lehet a haladas celja, hogy az ember arra az
eredmenyre jojj on, hogy 6 mindig es mindig kisebb pont a vilagegyetemben. E z elveszi
eletkedvet, tonkreteszi a boldogsagat. Egy boldogk csak a vilagon: az a hazugsag, melyet elhisziink."
Retrograd ez a gondolatfelvetes? Mindenkeppen. Falu Tamas tobb evtizedes valaszkereses utan hoi kisebb, hoi valamivel nagyobb bizakodassal kozeli't majd a tudomany
fontossagaba vetett hit elfogadasahoz, de a hatarozott, biztos „igen"-t kesobb sem
mondja k i . Viszont a Hajnali mise valasza sem egyertelmu „nem".
Zsuzsi sorsaban egy masik sulyos tarsadalmi problemat, a torvenytelen gyermekek
tragikus helyzetet is felvazolja a fiatal iro, de rutin hijan ennek a kerdesnek a kifejteset is
elnagyolja, alarendeli a cselekmenybonyolkasnak, -csakiigy, mint az ertelmisegi palyara
lepo nok tarsadalmi megkelesevel kapcsolatban felvillantott gondolatait. Igazsagtalannak tartja, hogy a nok csak a tuzhely mellett lehetnek biztonsagban, hiszen „az elokelet
szazagii nyelvevel, a sotetseg bunkojaval k i tud megkiizdeni?"
A regeny egyik figyelemremelto eleme a hazug szecesszios „halalos szerelem" fogalommal szembeallkott koznapi, realis szerelem-fogalom, amely „nem legies valami,
nemcsak csokokbol el, hanem rozskenyerre es marhahiisra is igenyt tart." Janinak Jucika es Margitka iranti gyonged, de a realitasokkal jozanul szamolo erzesei elgondolkodtatc jo peldaul allhatnanak az esendo atlagemberek elott — akik a szerelemben is atlagemberek maradnak, kis megalkuvasokra — legalabbis alkalmazkodasra kenyszeriilnek,
nem valnak Romeokka es Jiiliakka. 1905-ben eppen ebbol a Falu Tamas-i koznapi szerelemmodellbol adott legkevesebbet az irodalom a giccses lanyregenyeken nevelkedett, az
orok szerelem illiiziojaban csodara varo fiataloknak. Ezek a koznapi jotanacsok azonban a kezdo Falu Tamas tollan kiabrandkoan prozaian jelentkeznek, kicsinyesnek,
foldhozragadottnak tunnek.
Sok lijszeru, egyeni iroi latasmodra vallo gondolatot talalhatunk tehat Falu Tamas
elso regenyeben. Problemafelvetese viszont tobbnyire erotlen meg, a problema kifejtese
elnagyolt, megoldasa hatarozatlan, nehol ellentmondasos, tiil nagy szerepiik van a regenyben a kiviilrol jovo, veletlenszeru megoldasoknak. A mindossze szaz oldalas regeny cselekmenye tiilzsiifolt, a szalak nehezen kovethetok, szerkezete kisse darabos, jellemabrazolasa nem elegge arnyak, stilusa helyenkent hatasvadaszo, mesterkek.
A Hajnali mise tehat magan viseli meg a kezdo prozairo szamos gyermekbetegsegenek belyeget, de mar benne rejUk a kesobbi Falu Tamas szamos regenyiroi erenye is.
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Kovetkezo, nyolc ev mulva kiadott kisregenye, a Majdlis tobb szempontbol egyenes
folytatasa a Hajnali misenek. E z a regeny is a kisemberek hetkoznapjait, koznapi
boldogsag- es boldogtalansag forrasait mutatja be, az alpatetikus hosszerelem es a konvenciok ellen szol. A Majdlis viszont mar sok vonatkozasban tulmutat a Hajnali misen.
Mar nemcsak vazolja, hanem elmelyiiken, arnyaltan k i is dolgozza a felvetett gondolatokat. Nem aldozza fel a cselekmenyesseg erdekeben a fontos reszleteket, hanem a reszletek melyere nezve jo erzekkel meg tudja ragadni a lenyeget. ( A kesobbiekben is ez lesz
Falu Tamas egyik legnagyobb prozairoi erenye.) Nem az egesz tarsadalomrol ad feliiletes kepet, hanem egy szuk tarsadalmi reteget abrazol arnyaltan, kidolgozottan. A ket regeny kozti leglenyegesebb kiilonbseg pedig a vegkovetkeztetesben rejlik: a Hajnali mise
Falu Tamas egyik legpesszimistabb, a Majdlis pedig a legoptimistabb regenye.
A Majdlis fohose Cser Mariska tankono, aki egy Pest megyei kis mezovarosban eli a
maganyosan oregedo lanyok esemenytelen eletet. (Falu Tamas legtobb regenye Pest
megyeben jatszodik.) A cselekmeny egyetlen ev — a fohos szamara eppen a legtobb lelki
megprobaltatast nyujto ev — tortenete.
Mariska hatarozott, tevekeny, kiegyensulyozott egyeniseg. Lelkiismeretesen, orommel tank, szivesen vegzi a hazi munkat, torhetetlen, lazas tavaszi energiaval bontja k i a
telire elfoldelt rozsafakat a regeny egyik legszebb epizodjaban. Maganya nem dermeszto, koriilveszi magat emberekkel, akikrol allandoan gondoskodhat: baratnojevel, Rozaval lakik, ket kedves diakfiut fogad magahoz alberletbe. Elvezi mindennapi munkaja
oromet, kielegkik a munka nyoman sziileto apro eredmenyek. Harmonikus, derus
egyeniseg. Finomlelku, tapintatos. Nem tettek fasultta az evek, nem keseredett kiszaradt venkisasszonnya. A Falu Tamas regenyhosok koziil Mariska elete a legteljesebb,
maradektalanul ertelmes elet. A regeny befejezese a masokert vegzett aldozatos pedagogusmunka, a nem latvanyos, szinte a szemelytelensegig sziirke onfelaldozas szepsegenek
a dicserete: „Mi az eletet evente ujra kezdjiik, s a mi ezer meg ezer gyermekeletbe szejjelosztott eletiinket mas fejezi be. M i nem eliink, mi csak ujraeliink."
E z az, ami a ma olvasojahoz leginkabb szol a regenybol. A z 1913-as ev olvasoja azonban nem ezt igenyelte elsosorban. A kozvelemeny a no fo eletceljanak a szerelmet tartotta. (Falu Tamas kesobbi regenyeinek noi szereploi is otthoniilo ferjes asszonyok lesznek
— elegge szintelen elettel, szintelen vagyakkal, szintelen egyeniseggel, akiknek egyetlen
eletprogramjuk, hogy „folyton szeressek az urukat." A z emancipalt not a Majdlis Mariskajan kiviil csak egy-ket mellekalak kepviseli Falu Tamas eletmuveben.)
1913-ban a Majdlisbol nem hianyozhatott egy kozeppontba allkott szerelmi szal.
Mar a regeny elejen megerkezett a varosba Mariska regi hutlen szerelme, Javor Bela polgari iskolai tanar kisse csapodar felesegevel. A regi seb felszakadasa miatti fajdalom elegge mesterkelten, Mariska eroteljes egyenisegetol idegeniil huzodik vegig a cselekmenyen. A regeny egyseges felepkeset is zavarja ez az oda nem illo szerelmi szal. Falu T a mas Hajnali miseben felvazolt, hamis illuzioknak hadat iizeno szerelemfelfogasa a M?/^'/wban Javor Bela alakjaban olt testet. Javor Bela nem gaz cserbenhagyo, nem lelkiismeretlen kalandor, Mariska es az 6 esete atlagos, mindennapos eset, amelyhez hasonlora
mindenkinek fel kell kesziilnie. Szakkasuk annak volt a termeszetes kovetkezmenye.
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hogy egymastol tavol kaptak munkat annak idejen. „A szerelem hult, hult. Mas falu,
mas leany. Es az uj, talan praktikusabb szerelem eltemette a regit." Es az atlagember
szamara ez a gyakoribb, a termeszetesebb eset, nem a sirig tarto epedes. A „praktikus
szerelem"-r61 leirt praktikus gondolat nem mutatos es nem halas regenytema, akkor
sem, ha igaz. Falu Tamas azonban vallalja, leirja.
A konvencioknak hadat iizenve itt is tudatosan vallja, hogy az esendo kisember szerelmi hutlensege nem fobenjaro bun. (Nemcsak Javor Bela alakja peldazza ezt a regenyben, hanem Mariska edesapjanak hasonlo tortenete is.)
A Majdlishan mar a kesobbi, a sajatosan Falu Tamas-regeny tobb erenye is felfedezheto.
Hadd alljon itt szemleltetesiil a kisvarosi noi kaszino, a „szoknyaegylet" alakulo iileserol
szolo lekas, amely jo pelda a lenyegnek a pontos megfigyelesen alapulo, aprosagok megragadasan keresztiil torteno abrazolasara, az egyeni izu csoportos jellemzesre, a tomor, hangulatkelto es a korhangulatot is jol megragado szemleletes kepalkotasra:
„A kozseghaz gyulesterme nepes volt nagyon. A kis terem ugy ziigott, mint a mehkas. Minden sarok, minden hely tele volt asszonnyal, lannyal. Mindegyiknek volt kiilon velemenye, hozzaszolasa, terve. . . A levego tele volt parfommel, lazzal. Selyembliizok ropkodtek el egymas mellett. . . A z arcok egtek, a szemek langoltak. A z asszonyok
erveltek kacagassal, olelessel. A larmaba belevegyiilt a kezek csapkodasa, kis labak toporzekolasa. A z egyik diidolt, a masik duzzogott. . . A jofogii mosolygott a rosszfogiira. A szep arcboru arcat simogatta. . . . A kislabii kidugta a labat a szoknyaja alol. A gyemantfiiggos odaallt a lampa ala. A szepkezu a kormet vizsgalgatta. A jo tancos a derekat
ringatta. A z egyik konyhajaval biiszkelkedett, a masik szalonjaval. Irigylesre meltonak,
boldognak akart latszani mindannyi."
A regeny szamos muveszi leirasa a lirikus Falu Tamasra emlekeztet. Ugyaniigy epki
fel peldaul a havas iskolaudvaron levo labnyomokrol szolo kepet, ahogy lirai verseit: a
szemmel lathato konkret nyomok latvanya melyebb, belso latvanyt is idez, a szemmel
lathato mellett megjelenik a csak sziwel lathato is. „01yan szepek voltak a kis, apro lab- nyomok. Csizmanyom patkoval. Ciponyom finom kis sarkocskaval. Nagyobb szogescipo. Kis hocipo. Mind kozel egymashoz, keresztiil-kason egymason. Itt egy mely
nyom, melyet sarkaval vagott valaki. Ott epp csak kiveheto a labbeli alakja, ligy erinte a
havat, mint a lehelet. Suru labnyomok es ritka, sieto szokkenesek. Parosaval jarok es
maganosok. Vigak, ugrandozok es vontatottak, szomoriik."
Kiilon erenye a regenynek a gyermekkor vilaganak mely beleerzokeszseggel torteno abrazolasa.
A Majdlishan erdekes modon tetten erhetiink valamit a lirikus es prozairo Falu Tamas
kettos indktatasabol. A falusi utcak, hazak, udvarok szemleletes lek-asabol eros nepi hatasra kovetkeztethetiink. Tisztan magunk elott latjuk a szazadfordulo korabeli poros utcakat, feherre meszelt hazakat, tagas baromfiudvarokat, rendezett kerteket — a tiszta, egyszeru falut. Mariska szobajanak biitorai, a regi zongorajan valcert jatszo kedves, torekeny
idos leany alakja ugyanilyen erovel idezi a biedermeierhoX mindazt, ami nemes es tiszta.
Egyforman otthon van Falu Tamas a nepi es a biedermeier vilagban. Szerencses ez a
kettosseg: a csaladi kornyezetbol eredo nepi gyoker megmenti a biedermeier enjet attol,
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hogy giccsbe hajoljon, a biedermeier pedig megovja benne a nepit a Posa bacsis primitivsegtol. Talan ez az egyik titka Falu Tamas harmonikus, sajatosan egyeni kis vilaganak,
amely ebben az alig ertelmisegi, alig polgari, majdnem paraszti kozegben termi legmaradandobb kokoi — iroi alkotasait. Falu Tamas igazi vilaga a falu es a mezovaros kozti hatarteriilet. (Nem lehet veletlen, hogy tobb regenyeben is kovetkezetleniil hoi falunak,
hoi kisvarosnak nevezi ugyanazt a helyseget.)
A szamos ereny mellett talalhato a Majdlishan nehany nem banto, de meg jelenlevo,
kezdo, kiforratlan prozairora vallo megoldas. Korantsem olyan tulzsiifolt mar a cselekmenye, mint a Hajnali misenek, de ez a 90 oldalas kisregeny is nehezen bir el olyan mellekszalakat, mint Javor Boske es Marcsa ket diakjanak egyebkent sok deruvel, kedvesseggel megrajzolt gyermekszerelme, Mariska sziileinek a sorsa, Javornenak es Mariska
feltestverenek a kalandja. Nem volt szerencses szerkezeti megoldas a regeny kozeppontjaba allkani azt a groteszk epizodot, amikor Mariska veletleniil tamija lett Javorne hutlensegenek, s egy nevetseges iildozesi jelenet utan rajott, hogy sajat fekestvere volt a csabi'to. Ezt az esemenyt eppen a cimado iskolai majalis idejere helyezte az iro, ezzel tulhangsulyozta a jelentoseget. Emellett a harsanyra sikerult sztori mellett elsikkad a regeny egyik kozpontinak szant gondolata, amely egyebkent sem kovetkezett szervesen a
cselekmenybol, sem a regeny alaphangulatabol: „Szomoruan jellemzo az emberekre,
hogy a legtobb majalis jiiniusban van. Mintha csaknem mindenki keson sziiletett volna
arra, hogy majusban erje a majalisat. A k k o r iinneplik a majalist, mikor mar jiiniusi nap
langol folottiik, akkor veszik eszre a boldogsagot, mikor elsiratjak."
AMajdlissal egy kotetben jelent meg 1913-ban a Vonatosok cimxi kisregeny. Cselekmenye nehany mondattal osszefoglalhato: Csongory Andras es felesege. Sari, Budapesten dolgozo hivatalnokok. A z asszony halalosnak velt betegsege alatt ferje es egyik allando lititarsa, az ozvegy Lenke kozt oszinte, tiszta szerelem szovodik, melynek Sari varatlan felgyogyulasa veget vet.
E z az egyszeru kis tortenet jo alkalmat ad az ironak arra, hogy olyan termeszetes
emberi erzeseket elemezzen, melyeket szinte minden ember jol ismer, csak valamilyen
megcsontosodott konvencio miatt szegyell, leplez, hamis poz moge rejt. Lenyegtelennek tuno, aprocska erzesek ezek, megis megkeseri'thetik az eletet annak, aki alszemerembol nem mer szembenezni veliik. Gyarlo, gyongesegre vallo erzelmek ezek, de Falu
Tamas tankasa szerint nem kell szegyenleniink oket, hiszen a gyarlosag, gyengeseg, eppen olyan termeszetes emberi tulajdonsag, mint a magasztos, nemes tulajdonsagok. A z
ember nem lehet tokeletes, hibaival egyiitt kell tehat elfogadnunk.
Nem bun peldaul az az apro kis hazugsag, koznapi kis megalkuvas, amit tapintatbol, masok megkimelese miatt kovetiink el. Nem bun, ha a halott vagy a haldoklo mellett lelkiink melyen onmagunkat sajnaljuk. A z sem bun viszont, ha onsajnalatunkat a
halott iranti szanalomnak latjuk. „Ha ezt a hazugsagot nem ereznenk, szegenyebb volna eletiink egy szivarvannyal." (Ez a szivarvany hianyzott a Hajnali mise tiil racionalis
Zsuzsaja eletebol.) Nem bun, ha beletorodiink hozzatartozonk sulyos betegsegebe, nem
kell alszent modon leplezniink ezt az erzest. Nem vetiink a halott emlekenek, ha nem
gyaszoljuk orokke. „Tehetiink-e rola, hogy a megasott s megasatlan sir folott magasba
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szokkeno hid emelkedett fol, az elet hidja. . . Hogyan vedekezzunk az elet ellen, mely
veriink ostoraval kerget napfenyes tajak fele? Hogyan talaljuk meg a temetot, mikor
mindeniitt zoldell a fu es eltakarja bujan a su^halmokat?
Csongory lij szerelmeben felelosseget erzett beteg felesegeert is, mindent megtett
gyogyulasaert akkor is, mikor tudat alatt talan a halalat kivanta. Sari gyogyulasa utan 6
is, Lenke is a legbecsiiletesebb megoldast valasztotta. Megalkuvasukkal bolcsen el tudtak keriilni a tragediat. Es ez ertekiiket, emberi tartasukat jelzi, nem pedig kisszerusegiiket. A z okos kompromisszumoktol talan sziirkebb, esemenytelenebb lesz az elet, de
nyugodtabb, biztonsagosabb es talan ertelmesebb is. A tortenet nem tragediaval, csupan
szomorkas vegkovetkeztetessel zarul: „Kegyetlen az elet kegyelme es kegyelmes a kegyetlensege. Egy nagy vonaton utazunk mindannyian. Lekesiink az oromokrol, koran
eriink a banatokhoz, csak az marad meg vigasztalonkul, hogy kinezhetiink az
ablakon."
Ezeken a koznapi tankasokon, jo tanacsokon kiviil emlekezetes eleme a regenynek a
ma ingazonak nevezett „vonatos" eletforma realis, plasztikus rajza, az allomas nyiizsgo
vilaganak, a vasut melletti falvak elettel teli, mozgalmas, munkas hetkoznapjainak a felvillantott kepe. Kortorteneti szempontbol is erdekes a budapesti palyaudvar kornyekenek, a
kofak, hordarok, konflisok, kis kavehazak vilaganak hangulatos, tomor leirasa.
Nagyszeru megfigyelo- es abrazolokeszsegre vail az a mod, ahogy egy-egy villanassal bemutatja a „vonatosok" kiilonbozo kasztjait, egymastol elzart embercsoportjait.
Mintha egy tortenelemkonyv tarsadalmi retegzodesrol szolo ismertetese melle adna
kozertheto formaban szemlelteto anyagot. A kesei vonattal csupa „igazi u r " utazik; miniszteri hivatalnokok, ugyvedek, a gazdag doktorne, sot maga a grof is. A rangletra lefele kovetkezo fokan a „jobbfajta emberek" — a reggeli vonat utasai — allnak. Mar nem
igazi urak, de meg biztos statuszuk, rangjuk van: kozepszintu hivatalnokok, mint Csengeryek, tanarok, egyetemistak. Csengeryek kozbiilso helyzetet jol jelzi, hogy egyfelol a
felesegnek is dolgoznia kell a biztos megelhetesert, masfelol viszont tudnak cseledet tartani. A kesobbi Falu Tamas regenyek ezt az irodalmi abrazolasban elegge mellozott reteget mutatjak be teljes melysegeben. A z „igazi urak" kategoriajabol csiiszott le a „jobbfajta emberek" csoportjaba ferje halala utan Lenke.
A hajnali vonat a munkasoke, a vonatosok legalso szferajae. Falu Tamas az 6 vilagukat ismeri legkevesbe, csupan nehany vazlatos, de jol jellemzo mondattal utal rajuk: kocosok, felig mosdottak, almosak, pipaszaguak, piszkos ruhaban, piszkos cipoben jarnak. Csongory egy alkalommal a hajnali vonattal utazott es kellemetleniil erezte magat
ebben a szamara idegen vilagban. „Egy kicsit szegyellte is magat feher gallerja, fenyes
cipoje miatt." Szokatlan, de nagyon jellegzetes es figyelemre melto a tarsadalmi retegzodes ilyen szempontii bemutatasa. Azzal, hogy Falu Tamas apro kiilsosegekkel utalt antagonisztikus tarsadalmi ellentetekre, hangulatilag kozelkett a problemahoz.
A Hajnali miseroX meg nem vett tudomast a kritika, a Majdlisrol es a Vonatosokrol
mar olyan jonevij kritikusok is elismeressel ktak, mint Halasi Andor es Karpati Aurel.
Reszlet Karpati Aurelnak A Hethen kozolt meltatasabol: „Az elso regenyiinkbe mindent
bele akartunk szorkani. . . Falu Tamas konyve ilyen majusi konyv. Gazdag, tekozlo ke80

zekkel folrakott szinekben pompazo, sajat terhetol megingo, egyenetlen, de eros, meleg
es tartalmas konyv. Egy vekony, sziirke tortenet, amit elbork a viragok ozone. De nagy
szinessegeben nem talalunk egy csinalt viragot sem. . . Itt minden becsiiletes, oszinte
megnyilatkozasa az iro alkoto kedvenek. A fogyatekossagait nem takargatja, de az erejevel sem pozol. . . Nem technikai, kiilso, megtanulhato ertekekrol szamol be irasaiban,
hanem a lato szem, erzo sziv es eredeti fej erejerol... A reszletekben annyi a baj, az ertek es meglepoen kesz muveszi ero, hogy nem ketelkedhetunk a talentumaban."
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MULT ES JELEN
A Majdlis es Vonatosok utan het ev mulva, 1920-ban jelent meg a kovetkezo Falu T a mas regeny Kiiszob cimmel. E z az igenyesen kidolgozott, tokeletesen felepi'tett mu meltan nyerte el az Athenaeum regenypalyazatanak otezer koronas di'jat.
A Kiiszob az iro melyen atelt, nagy miigonddal, kiforrott formamuveszettel, valasztekos, — bar a ma olvasoja szamara helyenkent avittnak hato — stflusban megirt alkotasa.
A politikatol mindig is tartozkodo Falu Tamas a vilaghaboru es a Tanacskoztarsasag leverese utan nagyrocei elzartsagaban meg apoHtikusabba valt, meginkabb elzarkozott a mindennapok realitasa elol, a gyermekkor vilagaba menekiilt. (Moricz Zsigmond
szamara is ezek voltak a menekiiles evei: a Legy jo mindhaldlig 1921-ben jelent meg.)
Falu Tamas alapjaiban kiegyensulyozott, harmonikus eletszemleletenek, derus bolcsessegenek egyik gyokere boldog, erzelmekben gazdag, tartalmas gyermekkora volt,
amelybol alapanyagot meri'thetett ennek a szinekben gazdag regenynek a megalkotasahoz. A gyermeki lelek tokeletes ismerete es a gyermeki szemmel valo latas, a nem mindennapi beleelesi kepesseg a maga nemeben figyelemremelto alkotassa avatja a Kiiszobot. Az 1914-ben folytatasban megjelent AGYO ci'mu ifjusagi regenye — bar nem tekintheto igazan igenyes alkotasnak —, elegendo elotanulmany volt egy felnotteknek
szant, a korban olyannyira divatos gyermekregeny megi'rasahoz.
A z alig ot eves foszereplo hetkoznapjainak, jatekainak, titkos kis utjainak, szorongasainak, oromeinek, felnottekhez valo kotodeseinek tokeletes, eletszeru abrazolasa onmagaban is nagy erenye a Kiiszobnek. Legnagyobb erteke azonban az, hogy a gyerek vilaga mellett — sot annal nagyobb gonddal es siillyal — megeleveni'ti a felnottek (pontosabban a kisvarosi uriemberek es uriariasszonyok) vilagat is valami kiilonos, furcsa,
megis realis gyermekszemiivegen at lattatva, a konturokat meglagyi'tva, a tragediak elet
finoman eltompi'tva.
A z emlekek ereje es a tavolsag alig szepi'ti meg a millennium-kori magyar kisvaros
regenybeli realis kepet. A m i nosztalgia van a regenyben, az nem a „boldog bekeidok"nek, hanem a gyermekkornak szol. Magaban a tortenelmi korban egyediil a biztonsagot
ado allandosag volt szep: „Az utcak regi kepet nem zavarta rendki'viili latvany. Percre
ki lehetett szamkani, hogy melyik kemeny mikor kezd fiistolni s melyik kiskapuban
mikor kleccsen a kulcs." E z az allandosag ad nemi nyugalmat, de ez a nyugalom csak a
felszi'nen van jelen. A felszi'n alatt olyan elfojtott vagy kirobbant tragediak zajlanak le,
amelyeket eppen a megvaltoztathatatlansag erzete miatt nem lehet kivedeni, megelozni.
A gyermekszemiivegen at lattatott korkep hiteles, benne van a millenniumi tarsadalom
belso rothadtsaga.
Pisti nagyapja hatarozott, kemeny ember, egy regebbi, becsiiletesebb kor tiszteletremelto, szilard erkolcsu gyermeke. Eluzte magatol konnyelmu fiat, magara vallalta unokaja neveleset. Majd a tekozlo fiu megterte utan mindent megtett a csaladi egyensiily helyrealli'tasaert. Fia igyekezett kierdemelni a bizalmat, kesobb azonban ismet elragadta a kartyaszenvedely, sikkasztott a posta penzebol. A z adossagot nagyapa kifizette ugyan, de ke82

gyetlen arat kert a csaladi becsiilet helyreallkasaert, ongyilkossagra kenyszerkette fiat.
Nagyapja es apja kiizdelmet — s mindkettojiik kiizdelmet onmagaval — finom lelekelemzo keszseggel vetki az olvaso ele Falu Tamas, s kozben meg a gyermeki lelek rezdiileseit is erzekeltetni tudja, — hiszen Pisti elbeszelesebol ismerjiik meg az esemenyeket.
Pisti rajong nagyapjaert, de nagyon szereti edesapjat is. Gyermekkent is aterzi apja
belso kiizdelmet. Nem eszevel, hanem finom kis gyermeklelkevel tudja, nem szabad elarulnia, hogy apjat kartyazni latta a kaszinoban. „. . . sajnaltam apamat, aki mar nagy,
szakallas ember volt, s meg mindig tilalomfakba kellett utkoznie. A nagy emberek, gondoltam, szinten gyerekek. (3k is sirnak, ok is engedelmeskednek, ok is engedetlenkednek, ok is kikapnak s ok is nagyobbak szeretnenek lenni, mint amekkorak."
A gyermek Pisti sem apjat, sem nagyapjat nem kelheti el, de maga Falu Tamas sem
kelkezik. Egyik muveben sem nyul fajdalmat okozo kessel a bonyolult emberi szerkezet melyere. Nagyapa nem gyilkos, apa viszont nem bunos. Kis varosukban minden uri
ember kartyazik, nagyapa is iigyvedi irodaja es a kaszino kozt osztja meg eletet. Csupan
az a kiilonbseg, hogy apa szenvedellyel teszi azt, amit mas csak mellekesen, uri passziobol. A kartyan kiviil nines is lehetoseg igazi szenvedely kibontakozasara. S ezert nem a
regeny szereploi a felelosek, hanem az a tarsadalmi kozeg, az a fojto legkor, melyet a
Nyolcvanas evekben abrazol majd Falu Tamas fajdalmas kritikaval.
Pisti latoszogebe nemcsak sziilei, nagysziilei es a tomoren, de talaloan jellemzett epizodszereplok — a hateves Gyuri, nagymama baratnoi, Malcsi neni, Liszka neni, Nani
neni es a tobbiek — fernek bele, hanem biztos hatterkent ott huzodik meg az egesz kisvaros plasztikusan, eletszeruen felvazolt kepe is. Ott van nagyapa negyablakos, szalmatetos nagy „uri" haza, borospinceje a hozza vezeto szeles, falusias littal, a postahivatal
nagy ablakaival, belyegzoivel, az iskola padjaival, falikepeivel, nagy udvaraval, a tanko
lir, aki patriarchalis kozvetlenseggel gyujti ossze az utcan beszelgetve, pipazgatva a hat
eves kis tankoteleseket. Sot meg a kor politikai eletebol is belefer egy-ket villanasnyi az
elesszemu gyerek latoszogebe. Pisti azt is tudja, hogy a parasztot valaha jobbagynak hivtak, kesobb felszabadkottak, de azert most is ugyaniigy lenezik, kijatszak, mint regen.
Tudja, hogy a kis varos Kossuth-parti kepviselot valasztott, de azt is tudja, hogy a marcius 15-i hagyomanyos, evrol evre egyforma iinnepelyen egyutt iil a templomban a hazafias jarasbiro es a magyart torve beszelo volt Bach-huszar. (Falu Tamas jol ismerte ezeket a hazug, alhazafias mazzal bevont hivatalos iinnepelyeket. 1948-ban irt Regi marcius
cimu verseben is felidezte az egyenloseget, testveriseget hirdeto foldesurat, aki a feher
asztalnal „leereszkedve, kezet fogott nehany paraszttaL") Jo alkalom a marcius 15-i iinnepely a kis varos asszonyainak a csoportos bemutatasara is. Pisti — es Falu Tamas —
termeszetesen csak az altala legismertebb asszonycsoportot mutatja be, az igazi Falu
Tamas-i vilag asszonyait, akik egy kicsit liri nok, hiszen kalapot viselnek, de azert megsincs minden rendben ezzel az „iirisag"-gal: „Az asszonyok padjaiba mar nem fert volna egy gombostil sem. A z liri osztaly holgyeinek kalapjai siiroltak is egymast szeleikkel.
A viragos es strucctollas kalapok, melyek evszamra nem kertek maguk utan utodot, hanem kitartottak helyiikon, a tobbnyire simara fesiilt hajszalakon, tiilelve egy par jobbletre szenderedett s k i is mosolygott divatot."
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Nem idealizalta Falu Tamas a „boldog bekeidok" letunt evtizedeit, a Kuszob vilaga
megis idillnek tunik a Kicsinyesek vilagahoz kepest. Pisti gyerekkora ota eltelt egy vilaghaboru, levertek egy forradalmat, majd megkotottek egy imperialista beket Trianonban. Ezekkel a tenyekkel 1920-ban Falu Tamas meg nem tudott szembenezni, a gyermekkorba menekiilt eloliink. Nehany ev mulva mar megkiserli a szembenezest, es megirja legkeserubb hangu, legketsegbeesettebb regenyet, az 1926-ban kiadott a Kicsinyeseket. A z 1914-gyel kezdodo evek Falu Tamas tudatosan kiegyensulyozott egyeniseget,
boles derujet is megtortek — amint ezt verseibol is lathattuk. Igy kezdi a regenyt:
„Valami rendki'viili dolog tortent a vilagon. Ebben a rendki'viilisegben elt, nyomorgott, vigadt es szorongott az emberiseg. De hogy mi tortent, nem szabad, nem lehet k i mondani, nem szabad lei'rni." Nem a vilaghaboru, nem a forradalom leverese, nem T r i anon, hanem e harom tragedia egyiittes, az ember agresszi'v osztoneiben, kritika nelkiili
csordaszellemeben rejlo gyokere az a kimondhatatlan valami, ami Falu Tamast ilyen
pesszimista regeny irasara kesztette.
A hegyek koze dugott kis felvideki varoska ertelmisege — erdeszek, hivatalnokok,
jogaszok, orvosok, tanarok — helyzetiik sivarsagara, kilatastalansagara valaszul — mintegy onvedelembol — megalakkjak a Kicsinyesek koret a kaszino konyvtartermeben.
Jelszavuk: „Nem nezni a holnaputanba, nem torodni a maval, csak enni, inni sokat es
apro iigyekkel veszodni. Kicsinyko iivegeket rakva a lelek ablakaira."
„Volt ebben valami onki'nzas, ongiiny, onlealazas. De onmagukban az eletiiket, sorsukat giinyoltak s az oket megalazo helyzetet alaztak le. . . Mindenre ittak. A bor gyorsabba tette veriiket, konnyebbe tette oket, a gondok sotet arnyekai megvilagosodtak lelkiik folott, s a mamor szi'nes kolibri madarai szalltak agyukra."
A veszelyben riadtan egymashoz menekiilo kicsinyesek a kaszino kenyelmes kriptara emlekezteto uri szobajaban morzsoltak remenytelen napjaikat. Volt ugyan nehany
szi'nfolt az eletiikben: egy-egy Falu Tamas-i muveszi erovel bemutatott majalis vagy vadaszat, de azok is eppoly remenytelenek voltak, mint a kaszino.
A regeny fohose, dr. Ratko Sandor tanar, ambiciozus termeszettudos, kezdetben
nem ertette ezt a szanalomra melto kicsinyeskedest. Ratko — csakiigy mint Falu Tamas
— tudatosan felepkett sajat filozofiaval vedekezett az ellen, hogy a kicsinyesseg fertozo
betegsegebe essek: „Nezzetek, en fizikus vagyok. Tudom, mi a molekula, mi az atom.
Van halvany fogalmam arrol is, mi a vegtelen. . . E n eloszor mindig a nagyot latom s a
nagyhoz viszonyi'tom a kicsit. Nem is kell valami nagyon nagyra gondolnom, hogy
egyaltalan eszre se vehessem magam. . . Higgyetek el, nem olyan fontos dolog az elet. A
fo az, hogy nem szabad kozelrol nezni. Messzire kell menni tole, magasan fole, vagy
melyen ala."
E z az egyenisegenek, emberi tartasanak a megorzesere mestersegesen felepkett filozofiai rendszer — eppen Ratko, azaz Falu Tamas belso emberi tartasa miatt — valahogy megis nagyon ingatag. Nem fontos az elet — hirdeti — megis az elet es az ember all minden
gondolata kozeppontjaban. Ratko minden megvalosult es elkepzelt tudomanyos talalmanya peldaul az embert szolgalja. De tudomanyos lelkesedese, szarnyalasa egy ponton
mindig megtorik: „Vegeredmenyben minden talalmany az emberolest szolgalja." A z k o
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minden tudatos vedekezese ellenere is, szinte akaratlanul, lepten-nyomon haborura, eroszakra emlekezteto momentumok nyomulnak a cselekmenynek es a hosok gondolatainak az eloterebe. A legmelyebbrol fekoro ohajto mondatok pedig a sok keseru csalodastol
mely meggyozodesse erett, tisztesseges pacifizmus utopisztikus vagyalmai: „Ha minden
agy a bekes elet joleteert s nem a haboru borzalmainak fokozasaert mukodnek!. . . H a a
sziiletes es halal kozti idot boldogsagga akarnak fokozni s az ember szolgalatara rendelnek
az elemeket!... H a lennenek gondolatfertotlenko gepek, amelyek egy kozpontbol iranykva ki-kis6prik s megtisztkjak olykor a vilag lelki muhelyeit!"
Falu Tamas emberi tenyezokben keresi az emberiseget ert durva megalaztatassorozat okait. Tole szokatlanul meresz tarsadalombiralattal a teveszmeket tanko iskolai
oktatast is felelossegre vonja. A tortenelemtankasrol irja: „Katolikus iskolaban katolikus szempontbol tankjak, reformatusban reformatus szempontbol, unitariusban unitarius szempontbol, zsidoban zsido szempontbol. Hat lehet es szabad tobb szempontbol
nezni a tortenelmet, amely a mult igazsaga? Igazsag az, ami elferdkheto.' Szabad ferde
igazsagok tankasara iskolakat fenntartani?
Falu Tamasnak egyedul ebben a regenyeben talalhatunk hazarol, hazaszeretetrol
szolo fejtegetest. Nem veletlen: a Horthy-korszaknak ezekben az eveiben mar eroteljesen hangoztattak a Trianon reviziojat kovetelo soviniszta jelszavak „ferde igazsagat".
Falu Tamast azonban nem lehetett megteveszteni meg akkor sem, ha szemelyesen atelte
azt a repatrialast, amit a regeny utolso szomoru jeleneteben a magyar szarmazasu ertelmisegiek ateltek. Falu Tamastol tavol all minden soviniszta gondolat. Olyan internacionalizmusrol tesz tamis^ot, amelybe belefer az egy haza szeretete is: „Egy vilag van es
sok haza. Es a sok haza tonkreteszi az egy vilagot. . . " A foldnek „. . . a nagy mindenseghez valo viszonyaban teljesen kozonyos, hogy a terkepet hanyfele szinnel teszik valtozatossa a politikusok es vak eszkozeik, a katonak. Isten a foldet feherre, zoldre, barnara, sargara festette. Amivel az emberek felulfestik az alapszineket, az mulando, mint a
hiisveti tojas ruhaja. Ezelott ezer es nehany szaz esztendovel eljott Jezus, s a marakodo,
gyulolkodo embereknek sziviik fole irta: szeresd felebaratodat, mint tenmagadat. E z akkor eleg volt. De ma meg kell toldani. E l kell jonni egy lij Jezusnak, aki ezt is tankja:
szeresd felebaratod hazajat, mint tenhazadat." Joval kesobb, mas elere allkott tortenelmi helyzetekben, 1946-ban es az 1956-os ellenforradalom utani kampanyszeru disszidalasok idejen ir ismet Falu Tamas a hazarol. Szamara is — mint Radnoti szamara a Nem
tudhatombm — aprosagok, erzelmi rezdiilesek jelentik a haza fogalmat:
„A haza egy csopp fuszal a reten,
Egy arva fa a domboldalon,
Egy kis porszem a foldkereksegen,
Minden orom es minden fajdalom."
(Mi a haza?)
A Kicsinyesek csucsa egy ketsegbeejtoen szatirikus jelenet. Kozvetleniil a repatrialas,
a bajban osszeforrt tarsas^ szethuUasa elott, a legnagyobb letbizonytalansagban osszegyulik az egesz varos — tanarok, szulok, tisztes oreg holgyek —, hogy vegigizguljak a
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gyerekhaboriit. A kekek es zoldek gesztenyevel vivott csataja meko a kicsinyesekhez.
Minden fejetetejen all ebben a keseru parodiaban. A kekek es zoldek eel nelkul, termeszetellenesen, pozolva vivjak harcukat tepsikkel, maktorokkel es egyeb haztartasi eszkozokkel. Kicsinyes a hare, nines meg benne a Pal utcai fiuk elszantsaga, meggyozodese. Itt mar semmi sem szent. Minden csinalt, kiszamkott, akar a felnottek haboriijaban.
Valamivel megis oszintebb a felnottek harcanal: a gyerekek legalabb elismerik, hogy az
arulonak kulcsszerepe van a csata kimeneteleben. Naluk az arulo a legmegbecsiikebb,
legiinnepeltebb szereplo, nelkiile nem lehetne haboriizni.
Benne van ebben a groteszk, mar-mar monumentalisan kicsinyes jelenetben a hitevesztett Falu Tamas minden kiabrandultsaga, kiegettsege. Nemcsak a vilaghaboriinak,
hanem minden haboriinak, talan egy kicsit 1919-nek is parodiaja a kekek es zoldek haboru] a.
Ezt a melyben orvenylo jelenetet a „szalonk6lt6" egy stflusosan kicsinyes otlettel
zarja le. Amikor a fiuk kiszamkott, csinalt haboriija igazi verekedesse fajult, a szulok lementek a „harcterre" es szetvalasztottak az ellenfeleket. „Ezzel meg van adva az eszme
a legkozelebbi vilagbeke kongresszusnak. Folosleges napokon es heteken keresztul hiabavalo elmeleti kerdeseken ragodni. Egyszeruen hatarozzak el, hogy minden katonaert
kikiildenek valakk a harcterre, aki hazavezeti." E z a szellemeskedo, mindent elbagatellizalo mondat mas ertelme es mas tartalma ellenere is valahol melyen azert azonos indktatasu Varnai Zseni szivbemarkolo szavaival: „Ne lojj, fiam, mert en is ott leszek!"
Falu Tamas elkeseredetten, emberi melyponton irta a Kicsinyeseket. Megis helyet
kap a regenyben a korabbi es a kesobbi iro boles humora, jatekossaga, humanizmusa.
Kedvesek a regeny tomoren abrazolt epizodszereploi, az uri osztaly also retegehez tartozo pletykas oregasszonyok, Emma neni, a varos szeme, Klemma neni, a varos fiile es
az otven ev elotti divat szerint oltozkodo es elo Terka neni, a varos szaja. Kedvesek E m ma neni unokai, Editke, a szerelmes kis fruska es Elemer, a csintalan kamasz. Markansan jellemzett szereplo Hegyi, a foldrajz tanar, aki „tipusa volt a periferian elsenyvedo,
az idok mostohasagat nyogo tanarnak", dr. Feny orvos, aki soha nem hodol be a gyozteseknek,az eletvidam, pirospozsgas Wild Rudi — es a kicsinyesek korenek egesz tabora
kiilon-kiilon, de egyiitt, csoportosan jellemezve is.
Falu Tamas egyik legnagyobb iroi erenye a csoportos jellemzes kepessege. Talan
egyik regenyeben sem ad olyan szemleletes kepet a videki ertelmiseg alsobb regioinak
anyagi es szellemi kultiirajarol, mint a Kicsinyesekhen. Kiilon ertek szamunkra, hogy
olyan retegrol ad tortenelmi hitelessegu kepet, amelyrol kortarsai koziil szinte senki.
Kisletszamu es periferikus volt ez a kispolgari sorban elo, kispolgari szemleletu, sziirke
kisertelmisegi reteg, de jelen volt az 1880-as evekbol az 1940-es evekig — a Falu Tamas
abrazolta valamennyi tortenelmi korban —, csak veliik teljes a kor tortenelme, a kor
szellemet csak az 6 szellemi kultiirajukkal egyiitt ismerhetjiik meg teljes differencialtsagaban.
Nezziik meg a Kicsinyesekhen folvazolt kepiiket! — Azt a kepet, amely teljesen fuggetlen a haboruktol, forradalmaktol, Trianontol, amely melyen a napi politika felszini
esemenyei alatt huzodik.
86

„. . . Nem sziilettek mas vagyakkal, mint hogy betoltsek szuknek valasztott kereteiket. Filiszter modra elni s esak ugy kiloni a lelket, mint ahogy a madzagra kotott dugotolteses puskat lovi el a gyerek, Csak a madzag vegeig repiilhet a toltes. Tovabb nem.
(3k is ilyen madzagot hordtak a derekuk koriil, nem hagytak lelkuket messzire szallni.
Otthon kijartak az elemi iskolat, otthon vagy valahol a kozelben a gimnaziumot, s a
legnagyobb reszuk az erdeszeti s banyaszati foiskolara ment. Megtanultak jol inni, harom napig egyfolytaban mulatni, tancolni, dalolni es a derekuk koriil kotott madzagot
rovidkeni. Elhelyezkedtek a kincstarnal vagy a foherceg uradalmaban. Koran nosiikek,
csaladot alapkottak s ovatosan takarekoskodtak. . . A z asszonyok, a felesegek a regi
asszonyok peldas hazait vittek. Nem voltak megtomve incifinci tudomanyokkal, legfeljebb, ha elvegeztek a negy polgarit. Egeszseges volt az idegzetiik, egeszseges a gondolkodasuk. . . Koran kekek, tehennel, disznoval bajlodtak s ugy foztek es siitottek, hogy
kiilon-kiilon hirnevre tett szert valamennyi. Mindegyiknek volt legalabb egy fogasa,
amely versenyen kiviil allott, s amelyert erdemes volt telidoben is atmaszni a hegyen."
Keseriinek indult a kep, a vege fele megis talalunk benne valami idillit is, az allandosag, a biztonsag idilljet. A z igazan igenyes, tobbre hivatott ember azonban kikivankozik ebbol a hamis idillbol. Wildne, akit „a kornyezet, a lelki pac, a tradicio" ebbe az
eletmodba kenyszerkett, k i akar torni: tanul, egyetemet szeretne vegezni. Ratko pedig
mar eleve felette all a cimben jelzett kicsinyesek vilaganak. Kettojiik tiszta, emberi kapcsolatanak, kitoresi kiserletenek durvan veget vet a repatrialas.
A Hajnali mise Zsuzsaja beleoriilt abba, hogy tobb akart lenni kornyezetenel; a Majdlis Mariskajanak nem kellett tobbre tornie, kiteljesedhetett sajat kornyezeteben; a Kiiszob apaja — nemesebb lehetoseg hijan — csak egy karos szenvedely iranyaba talalhatott
rest, kiutat; Wildne es Ratko mar nemes iranyba tor, de kicsinyes vilagukban semmi remenyiik a kiemelkedesre.
A szamos oneletrajzi motivumot feldolgozo Nyolcvanas evek kitorni vagyo Roczey
Kalmanja mar elemi erovel szakk fojto kornyezete visszahiizo erejevel, de el kell buknia. Megis, bukasa ellenere, az a regeny vegso tanulsaga, hogy erdemes volt, hogy ertelmesebb a gyorsan ellobbano, de kiteljesedo elet a hosszu, de takarekon ego eletnek A
boles belenyugvasra, okos kompromisszumokra into ironak a Nyolcvanas evek az egyediili ilyen vegkicsengesu regenye. Igaz, Roczey Kalman az egyediili hose, aki tobbre hivatott, aki kiemelkedik az atlagemberek sorabol. Neki vallalnia is kell a kitorest a sziirkesegbol, neki mas normak szerint kell elnie, mint az atlagembernek. „Minden magasabb rendu ember maga szabja meg erkolcsi torvenyeit s minden magasabb rendu embernek joga van ehhez. A z atlagerkolcs az atlagemberek kenyszerzubbonya." — mondja Roczey. Roczeyne pedig igy beszel ferjerol: „Az ilyen ember nem lehet egye csupan,
az ilyen embert nem lehet ket karral lelancolni. . . Kell, hogy a lelek kirepiilje magat! A
repiilni tudo lelek elol el kell tavolkani az akadalyokat."
A Nyolcvanas evek — a Kiiszobhoz hasonloan — ismet a mult szazadba viszi az olvasot.
A Kiiszohhen azonban konkretabb es jelentosebb szerepet kapott maga a kor, mint ebben a
regenyben, ahol szinte csak a cim hangsulyozza az idobeliseget. A Nyolcvanas evekben egyreszt jobban hatterben marad a konkret tortenelmi kor, masreszt Falu Tamas azt az al97

talanost ragadja meg a miilt szazadbol, ami sajat jelenere is ervenyes. A falusi ertelmiseg
eletformaja, a tanitoek es kornyezetiik mindennapjai, az iskolai elet, a hangulatos sziiret, majalis, bal, a nagy nevnapok, a temetesek, az esemenyszamba meno budapesti utazasok, a videki szemevel latott fovarosi eletmod, a jonevu orvosprofesszor varoja es a
tobbi, tipikusan Falu Tamas-i eszkozokkel abrazolt, hangulatos, rovid leiras keves aktualizalassal, sotetebb alapszinekkel, kiabrandukabb prozaisaggal abrazolva egy 1920-as
evekben jatszodo eselekmenynek is erdekes, emlekezetes kerete lehetne. A kepviselovalasztast megelozo korteskedes, a vorostollasok es fehertollasok osszecsapasa akar a
Horthy-korszakban is jatszodhatna, csak az alaptonusnak kellene komorabbnak lennie
a Kossuth part es a Szabadelvu part kiizdelmenel. Itt azonban nem komor az alaphang.
Falu Tamas kiviilrol nezi a valasztasi harcot, tudja, hogy alig fontosabb a kiizdelem a
Kicsinyesekhen abrazolt kekek-zoldek harcanal, a felnottek gyermekded jatekanal. Lelke
melyen azert megis biiszke gyermekkora kedves varosara: „Mert hiaba volt a tanfeliigyelo szelid nyomasa a kormanyparti erok erdekeben, az egesz tantestiilet Kossuth
parti volt, s meg nem tantorodott."
A z 1880-as es az 1920-as evekre egyforman ervenyesek Falu Tamas kozoktatast bira16 sorai: „. . . a tanyai gyerekek legnagyobb resze fiityiil a kotelezo elemi oktatasra, s a
sziilokon

sem hajtjak

be a mulasztas

fenyegeteseul

szazszor

kidobolt

otven

krajcarokat."
A paraszti eletsors tekinteteben sines lenyeges kiilonbseg a ket kor kozott: „. . . a
parasztok ugyanazt az eletet ekek, amit jobbagy oseik. Csak jogilag voltak szabadok, de
az eletiikbol kizartak minden szabadsagot. Sziilettek, ettek, dolgoztak es meghaltak.
A z ertelmiseg itt is ugy el, mint a Kicsinyesekhen: „ A z ifjukor almai kilobbantak sziviikbol, megalkudtak, athasonultak, filiszterek lettek."
E z a tipikus atlagertelmisegi eletsors jutott osztalyreszul Roczey Kalmannak is:
„Husz eves volt, mikor megnosiilt. Szerelembol. Elvette a reformatus tiszteletes lanyat,
Mariskat. E z kettot biztoskott neki. T a n k 6 v a val6 megvalasztasat az iskolahoz, s boldog hazaseletet. . . A gimnaziumban tanarai tobbre serkentettek, magasabb celok eleresere biztattak, mert egybehangz6an zsenialitast ereztek benne. . . D e a hagyomanyok
ereje gyozott. A szarnyai, ha nem is csiiggedtek le, de nem repkedtek. N e m verdestek
tobbe a levegot, hogy a legretegbe lepcsoket epksenek a felfele haladashoz. . . Sohasem
zavartak nyugtalank6 gondolatok, a lelkiismeret villamlasai. C e l h o z ert ember volt.
Mar huszeves koraban elerte celjat."
Mindig is tudta, hogy elegedettsege, kiegyensulyozottsaga csinalt, mesterseges. Jellemzo erre egyik tank6n6vel folytatott szellemeskedo beszelgetese:
„ — A gyenge di6 olyan, mint az elet. H a a hejaval essziik, keseru.
— Mit kell tehat lehantani az eletrol, hogy keseru ne legyen?
— A z almokat."
Ebbe az alom nelkiili latszatharmoniaba gazol bele Eger Sari, a falu uj tank6n6je,
aki „egy emelettel magasabban

s egy pincevel melyebben gondolkozik, mint a

tobbiek." Sari kotelessegenek erzi, hogy felrazza a tobbre hivatott Roczeyt magarakenyszerkett nyugalmabol: „Itt minden ember egyforma ugyan, mert az eletm6d, a

^
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gondolkodasmod egyformasaga egyenruhat hiiz a lelkekre. De ez maz a tanko uron. E n
ligy erzem, hogy mas beliilrol, mint masok." Roczey maga is tudja, hogy maskent kellene elnie, de fel feladni biztonsagat, tudja, hogy a nyolcvanas evek (es az 1920-as evek)
nem kedveznek a magasabb rendu eletnek. „ . . . itt nem jo masnak lenni, mint masok.
Annak a hangnak sose lesz jo vege, amelyik kikiabal a zenekarbol."
Vegiil Sari biztatasa es sajat belso kenyszere elmozdkja Roczeyt a holtpontrol.
Nagy lelki kiizdelem utan megirja elso verset, majd egymas utan ontja addig magabazart, visszafojtott koltemenyeit. Boldog, mert vegre onmagat adhatja, mert egyenisege
kiteljesedhet, de ketsegbeesett, mert tudja, hogy kiemelkedesevel maganyossa valik es
tudja, hogy sajat koraban minden erofeszkese csak meddo hare lehet. Roczeyre is ervenyes Ady igazsaga, melyet idoben valahol a nyolcvanas evek es az 1920-as evek felezopontjan irt:
„Hiaba minden, mind lehullunk.
Hiiz a Halal-to: elvesziink.
Hiaba lelkiink, langolasunk,
Szerelmiink, josagunk, esziink,
Erot mi rajta nem vesziink:
Halal-to marad Magyarorszag."
(Ady Endre: A Haldl-to folott)
Minel magasabban szarnyai Roczey, annal tisztabban latja, mennyire fojto, mennyire kicsinyes volt mindig az elet „. . . ebben a Pest megyei faluban, mely almatagon hevert a homokban s nappal is csak felig nyitotta k i a szemet."
Keseru kiabrandultsaggal beszel Sarinak a Magyar Ugar falujarol: „Itt mindenki
egyszeru mondatokban el. Nezzen koriil. Egy harmadik elemista leirhatja egy irkalapra
mindenki eletet. A pap predikal. A papne gazdaasszonykodik. A tankone gazdaasszonykodik. Vali neni siet. A jegyzone eszik. A lanya kezimunkazik. A jarasbiro
iszik. A z iigyvedek isznak. A tanko tank. A doktor kocsizik. A jegyzo pipazik. A z adotarnok pipazik. A kozjegyzo penzt olvas. Egy par mondatban elmondom egy esomo
elet tartalmat. A varosunk lelkieletenek rajzat adtam. Maskent nem is tudnam elmondani. Harmadik elemistava kellett lefokoznom magamat, hogy elethu legyek. Es k i gondolkodik.' Maga Sarika. Es most mar en i s . "
Roczey „. . . most mar tudta, hogy [a falu] lakoival sohasem ertik meg egymast. A z
6 gondolkozasuk nem er tovabb a gerendaknal s befodte magat az elokeletek szalmafodelevel. Hiaba volt minden. Ezernyolcszaznyolcvanegynehanyat irtak, s 6 jo szaz ewel
kesobbi datummal latta el eletet."
Falu Tamas Roczey szarnyalasanak, vatesz sorsanak nem ad elegge konkret tartalmat. Erezzuk, hogy el kell buknia, mert nem hagyta a lelket kipanyvazni, es mert olyan
tiszta szerelemre lobbant, amelyhez kortarsai fel sem erhettek. Erezziik, hogy nem
mindennapi, magat emeszto langolasanak egyenes kovetkezmenye az ongyilkossag, de a
konkret okot nem latjuk vilagosan. ( A z oregasszonyok Sarival kapcsolatos pletykai
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nem elegsegesek vegso inditeknak.) Roczey kokeszete — ha meg nem ertve is — de szabadon szarnyalhatott, nem tiporta el a durva onkeny. (Versei tobbnyire szerelmes versek voltak, nem tamadtak a fennallo rendet.) Szerelmenek sem kellett volna tragediava
valnia: Sari csak a muzsa tiszta szerepet vallalta (Roczey nem is kert tole tobbet), felesege rajongo szerelmeben megelegedett a „felboldogsag"-gal is, s ezt a felesege melletti felboldogsagot Roczey is igenyelte. Mariska es Sari kozt sines osszeiitkozes. „Sari orommel olelte lelkere azt a keves szinu, keves hangu semmiseget, amit Roczeyne eletnek
nevezett. . . Mint gyerek a feltett jatekkal, ugy jatszott a tankoek soha nem latott boldogsagaval. . . Babunak nezte a tankonet is, vele is jatszott, de szeretettel, feltessel, aggodalommal, hogy valahogy siro baba ne legyen az alvo bababol."
Mint minden Falu Tamas regenyben, itt is hianyzik a dramai helyzetet vegsokig elez6 konfliktus, itt is elmosodnak a kontiirok, nem erezzuk iroilag elegge elokeszkettnek
a tragediat, nem latjuk elegge tisztan az alapkonfliktust: a korszellem es a maganyos
nagy szellem osszeferhetetlenseget. A sorok kozt szinte elsikkadnak az olyan kulcsmondatok, melyek ezt a konfliktushelyzetet illusztraljak: „A tarsadalmi torvenyek lekotottek, lenyomtak a fu koze, mint a szelnek ellentallni nem tudo bogarat." — erezte
Roczey peldaul a majalison. Kozvetleniil halala elott igy allkotta fel a vegso merleget:
„J6, elhallgatok. A vallalkozas nem sikeriilt. A z alom kisiklott. A sineket nem jo talajra
helyeztem. A kor szelleme lesiillyed alattunk."
Roczeynek torvenyszeruen el kellett buknia, hiszen nem tudott volna mar „lesziirk i i l n i " . A masokat okos eletre into Falu Tamasban azonban meg maradtak ketelyek. E
ketelyeknek Sari ad hangot a regeny utolso lapjan: „Istenem, miert is nem tortent maskent minden? A k k o r itt ma a regi boldogsag virulna, s egy emberrel tobb jarna a napos
utcan. A lelke ugyan soha meg nem nyilt volna, az eggel soha nem csokolozott volna,
melysegenek melodiai soha fol nem tortek volna. De elne." Es Sari igazsaga levon valamelyest Roczey igazsagabol.
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VALOSAG ES ILLUZIO
\

Falu Tamas egesz eleteben ragaszkodott ahhoz, hogy az eletbol csak a szepet lassa es
lattassa meg. A z 1920-as evekben irt regenyeiben a multba menekiilt a keresett harmoniaert. 1929-t61, a Jdnoskd-tol sajat koraban marad, de egy sajatosan utopisztikus, illuzorikus alomvilagot rendez be maganak, amelybol tobb-kevesebb sikerrel megprobalja kirekeszteni azt, ami a korban, az eletben rut. E z az alomvilag azonban soha nem szakad tul
messze a realitastol, ott vibral a valosag es az illuzio hataran, alomnak kicsit foldhozragadt, valosagnak — az Oregek kivetelevel — tul szep, tul problemamentes.
A Janoska cselekmenye egy vilagtol elzart hivatalnoktelepiilesen jatszodik. Idilli a
kiilso kornyezet, a gyonyoru hegyteto a piros cserepes hazakkal. Nyugodt, bar kevesbe
idilli a belso kornyezet, a hegylakok eletformaja. „Katonas rendben ment minden a telepen. A z eletek orarendre voltak beosztva s percrol percre elo volt irva mindenkinek a
tennivaloja." A ferfiaknak nyolctol tizenkettoig hivatal, tizenkettotol kettoig ebedsziinet, kettotol hatig hivatal, hat utan kaszino. A nok eleterol egyik epizodszereplo mesel,
s e meseben egesz sorsuk benne van: „Mariskanak migrenje van. Jucikaeknal tokfozelek
volt ebedre. . . A z igazgatone kint iilt a padon, lila selyembluz volt rajta, sziirke alj es
egy piros szekfut szagolt. . . A Jamborne mar jobban van. . . Tegnap elrontotta a gyomrat a turosretestol."
Ebbe az igenytelen, sziirke noi eletbe csak a divatlapok vittek egy kis szint. „S ha az
ember melyebben a lelkiikbe nezett, lehetetlen volt meg nem latnia, hogy ok maguk is
divatlapok: lelkiik elso resze szabasmintakkal ekeskett, ezutan pedig etelreceptek sorakoztak. Kozben egy-ket aprobetus vers es erzelmes novella." S az emberek elegedettek
voltak igenytelen eletiikkel. Fekve oriztek biztonsagukat, eletiik allandosagat. Szolgalelkuve tette oket a valtozastol valo rettegesiik, patriarchalis kis kozossegiikhoz valo ragaszkodasuk. Gondolkodas nelkiil alavetettek magukat az igazgato akaratanak. „Az
igazgato, egy soron hizott nemet, erelyesen tartotta kezeben a telep sokfele agazo gyeplojet. . . Kiralynak erezte magat a hegyteton, s az alattvalok mely meghajlassal hodoltak
elotte. Nem lett volna rossz ember, ha megfelelo intelligenciaja lett volna, de melyebb
lelki muveltseg hianyaban nem egyszer ragadtatta magat kimeletlensegre, udvariatlansagra. . . A hivatalos elet despotaja az igazgato volt, a tarsadalmi elete a felesege. . . 0
osztogatta a rangokat mosolyok, meghivasok, maga-melle iiltetesek formajaban."
Eskiivot, temetest, majalist, bogracsos vacsorat, — a telep eletenek szinte minden
hetkoznapjat es iinnepet az igazgatoek szerveztek meg, mellettiik egyetlen hegyilako
akarata, egyenisege sem ervenyesiilhetett. A z adott koriilmenyeket valamennyien eletiik megvaltoztathatatlan keretenek fogtak fel, ebbol a keretbol nem akartak kitorni, de
a keret adta lehetosegen beliil a teljes boldogsag megvaloskasara torekedtek. A realisan
elerheto boldogsag megszerzesehez itt is orokervenyia jo tanacsokat igyekszik adni Falu
Tamas minden kor kisemberenek. Egy vak telekkonyvvezeto noverenek peldaul ezt a
^ tankast adja a szajaba: „Ami nines meg, ami hianyzik, azzal nem foglalkozunk, az utan
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nem sapitozunk. Feri nem kivan latni, ugyis hiaba kivanna, s nem azutan sirankozik,
hogy Isten adja vissza a latasat, hanem azutan, hogy vakon is legyen megelegedett."
A regeny mindent tragikusan szemlelo, keseru Fabryneja az ellenpelda: az orokke
elegedetlenkedo ember onmagat is, kornyezetet is boldogtalanna teszi.
H o i van a hatar, a kovetendo kozepiit Fabryne szemlelete es a telepen altalanos
panglossi szemlelet kozt? Melyek az eleve elerhetetlen almok, es melyek a megvaloskhatok?
Falu Tamas Kender Janos alakjaban abrazolja a boldogsagkereses idealis, kovetendo
peldajat. Kender — csakiigy mint Roczey Kalman — abbahagyta tanulmanyait, hogy
megnosiilhessen. A z elvegzett hat gimnaziummal hivatalt kapott a banyanal, de meglehetosen felemas statusza volt a hegyi lakok kozott: „Nem volt mernok, nem volt penztaros, nem volt konyvelo, nem volt titkar. Kender volt." Kezdetben 6 is, felesege is elegedett volt az adott helyzettel, kesobb egyre jobban nyugtalankotta oket ket be nem teljesult almuk. Egyik vagyukrol kideriik, hogy eleve remenytelen, ezert ononnyugalmuk, belso egyensiilyuk erdekeben szinte eroszakolt tudatossaggal le is mondtak rola.
E z az almuk egy kisgyermek volt. A gyerek utani remenytelen sovargas — amely Falu
Tamas eletet is vegigkiserte, — vissza-visszatero momentum volt regenyeiben (peldaul
"Wild Rudi a Kicsinyesekhen, a gyogyszeresz hazaspar a Tiszta vizhen stb.). Kenderek —
foleg az asszony — onmaguk vigasztalasara tudatosan kerestek a kisgyerekek tarsasagat,
jatszottak veliik, gondoskodtak roluk, potolva ezzel valamelyest, amit a termeszet megtagadott toluk. Kesobb kitalaltak maguknak a cimado Janoskat, azt a nemletezo alomgyereket, aki „sziileteset61" kezdve meghatarozta eletiiket. Kezdetben jatekokat, kesobb tankonyveket vettek neki, gimnaziumba „irattak". Janoska tanktatasakor erosodott meg benniik masik, addig visszafojtott vagyuk, hogy Kendernek be kell fejeznie a
gimnaziumot, majd el kell vegeznie az egyetemet. A hegyilakok megcsontosodott vilagaban ez az alom sem volt sokkal realisabb Janoskanal. Nemcsak a tanulassal jaro erofeszkes es anyagi nehezsegek jelentettek problemat, hanem a hegyiek eletszemlelete, megvaltoztathatatlansagba vetett hite is. Kenderek meglehetosen szokatlan modon bar, de
kitortek a mozdulatlansagbol. „A legtobb ember ott veti el a sorsat, hogy leiil es azt hiszi, hogy nem szabad mozdulnia. A z uram belatta, hogy tevedesbol iilt le s most tovabb
megy." — mondta Kenderne.
„Hangtalanul allapkottak meg, hogy a regi megelegedettseg csak bebeszek lelkiallapot volt. Jo volt azelott is, mert megvolt mindeniink, ami az elethez kellett. Jo elet volt,
szep elet volt, nyugalmas elet volt. De csak volt. Mert Janoska ota a megelegedettseg vize elhagyta az egyensiily allapotat, s hullamozni kezdett a partok kozott." Kendernek
siman, viszonylag akadalytalanul sikeriilt elernie celjat, Falu Tamas elkeriilte a tovabbtanulassal velejaro konfliktushelyzetek abrazolasat, Kender titokban kesziilt az erettsegire — mintha a tanulassal bunt kovetne el. Felesege — mint Falu Tamas regenyeinek
hosnoi altalaban — szivosan, onfelaldozoan, sziirke hatterkent mellette allt, segkette.
Pedig benne is felebredt a tudasvagy, mint a Kicsinyesek Wildnejeben vagy a Hajnali mise Zsuzsajaban. Ferjevel egyutt meg is tanulta a gimnaziumi anyagot, de fel sem meriilt
benne, hogy no letere vizsgat tegyen.
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Kendernek kiilon szereneseje volt, hogy tanulasa miatt nem keriilt osszeiitkozesbe a
gyar vezetojevel. ( A regenybol ugy tunik, az lett volna a termeszetes, ha az igazgato
megakadalyozza Kender kitoreset.) A z igazgatot ugyanis teljesen lekotottek a banya fejlesztesevel kapesolatos tervek. A fejlesztes miatt egyebkent lazban egett az egesz hivatalnoktelep. Mintha magat az irot is magaval ragadta volna a lelkesedes. Szemleletes, mozgalmas, tomor kepekben vazolja fel a hegy nagyipari jovojet: „Vaskerkessel koriilolelt
telepek, a telepekre beagazodo vasutak, piros es feher teglabol emelt gyarkemenyek, egbefiirodo kemenyek, karesii villamharkok, surgo-forgo munkasok, kekzubbonyos
asszonyok, szalado es vihancolo lanyok, egy-egy nagyfiistu, dolgos vilag, kiilon renddel,
kiilon elettel."
Olyan felhotleniil szep es optimista ez a kep, mintha egy kapitalizmus elotti korszak utopisztikus leirasabol keriilt volna az 1929-ben megjelent regenybe, mintha az ironak ez ideig nem lett volna modja megismerni a nagyipar arnyoldalait is. Falu Tamas
gorcsosen ragaszkodott a jovobe vetett hitehez, magateremtette illuzioihoz.
Sok szerenese, a veletlenek termeszetellenes osszejatszasa, apro kis eselek, megalkuvasok kellettek ahhoz tehat, hogy Kender erettsegije ele ne gordiiljon kiilso akadaly. A
belso erot, a belso tartast szinten termeszetellenes ero biztoskotta: a nem letezo Janoska
szinte katalizatorkent segkette, siirgette „apja" tanulasat. A Falu Tamas hosok koziil
egyediil Kendernek sikeriilt onerejebol kiemelkednie a sziirkesegbol, de Kender gyozelmehez az kellett, hogy Falu Tamas elszakksa 6t a realitas talajarol, illuzorikus koriilmenyeket teremtsen szamara. Ezen az irrealis talajon teljes lesz a happy end, — Kender az
egyetemet is elvegzi, amig tanul, felesege esodalatos igazgatoi kegybol no letere helyetteskheti 6t az irodaban. Miutan elvegzi az egyetemet, iroi igazsagszolgaltataskent megkapja az igazgatoi szeket.
Kender egyetemi eveit es igazgatova valasztasanak koriilmenyeit Falu Tamas meglehetosen vazlatosan, elnagyoltan abrazolta, talan nem mert belemelyedni a reszletek es
miertek arnyak kidolgozasaba, mert az veszelyeztette volna a happy endet.
A kor valosaga felemas modon megis belejatszik ebbe a happy endbe. Kender igazgatoi kinevezeset — deus ex maehina — eppen egy banyaszsztrajk oldja meg. E sztrajk
leirasa ismet igazolja, hogy a melyen humanus Falu Tamas barmennyire is egyiitterez a
munkasokkal, egyaltalan nem ismeri oket, tolla idegeniil, erotleniil esetlik-botlik a
munkasvilag abrazolasakor.
Annal otthonosabban mozog viszont sajat kozegeben, a kisertelmisegiek vilagaban.
Ott a legfinomabb arnyalatokat is erzekeli es plasztikusan abrazolja. Ertekes, szepirodalomban ritkan abrazolt kortorteneti dokumentum peldaul az 1920-as evek statuszszimbolumainak a rajza: az erettsegi nemcsak magasabb munkakori beosztast jelent, hanem
parbajkepesseget es kaszinotagsagot is. A mernokke valast nem a diploma jelzi legszembetunobben, hanem a zsakett. Jellemzok a koszonesi modok: mernoknenek „kezet csokolom", erettsegizett hivatalnok felesegenek „kisztihand", alacsonyabb kepzettsegu
ember felesegenek „magamat ajanlom" dukal. Kenderne ferje erettsegije man igy meri
le sajat tarsadalmi helyzetet az igazgato koszonesebol: „Mar a felemeleten lakom. T a valy meg foldszintesen koszont. Egy par ev es fent leszunk az emeleten." Fabryne igy
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jellemzi ugyanezt: „Ha en valakinek ugy koszonok, hogy kisztihand, akkor azt mondom neki: Jo napot alignagysad, vagy Jo napot tensasszony mult ot pereeel."
A Jdnoskdban kiilonos keveredeset lattuk az illuzioknak es a valosagnak. Kendernek
az illuziok es a realis erofeszkesek segksegevel sikeriilt elobbre jutnia egy illiiziokkal es
realis momentumokkal kevert vilagban. Kender sikere a tobbi teleplakoban is felnyitja
a „nagy elet" utani vagy zsilipjeit. Valamennyiiikrol kideriil, hogy visszafojtottan
mindig is benniink elt a selmeci diakevek, a szabadabb, a nagystilubb eletmod utani
nosztalgia. Ugyanezek a visszafojtott vagyak kapnak majd hangot kozel egy evtized
mulva a Tiszta vizhen.
A Janoskat ket ev mulva lijabb boldogsagkereso, illuziokergeto es megis prozaian realis Falu Tamas regeny koveti A halottak is elnek eimmel. A eim hatborzongatoan misztikus tortenetet, vagy a harmincas evekben divatos melylelektani fejtegeteseket iger. A
regeny viszont az atlagemberek atlag-boldogsaganak a megteremtesehez es annak megtartasahoz ad gyakorlatias, foldhozragadottan hetkoznapi tanaesokat boles humorral,
kesernyes ironiaval es onironiaval. Termeszetes, mindennapi igazsagokat mond k i a
megrogzott koznapi konvenciok koznapi cafolatakent a kisemberek okulasara.
A z illuziokergetes es a prozai realitas iitkozik meg a regenyben laprol lapra, s laprol
lapra az illiiziokkal megszepkett, megis jozan realitas gyoz. A korabeli kritika tobbnyire azt kerte szamon Falu Tamastol, ami ellen a regenyt megirta: a halal misztifikalasat, a
lelekvandorlas irodalmi igazolasat, a lelkiismeretfurdalas dosztojevszkiji melysegeit, az
egymastol terben es idoben tavol elo emberek kiilso es belso hasonlosagaban rejlo halas
iroi lehetosegek kiaknazasat. Olyan rejtett szimbolikat kerestek a regenyben, amely
egeszen tavol allt Falu Tamas iroi szandekatol. Hiszen nines abban semmi szimbolikus
es semmi misztikus, hogy a halottak bizonyos fokig befolyasoljak eletiinket, es hogy vigasztalasra, esetenkent onamkasra van sziiksegunk a halottak ellen meg eletiikben elkovetett buneink miatt. A nagyon is realis gondolatok tolmacsolasakor Falu Tamas v i szont valoban erintette a kritika altal szamonkert fogalmakat — nemi engedmenyt adva
a korizlesnek. Mindez valoban zavarolag hat, art a regeny vilagos mondanivalojanak es
egyseges felepkesenek. Falu Tamas kortarsai koziil az Uj Idok kritikusa fogta meg leginkabb a regeny lenyeget: „Falu Tamas sokat foglalkozik az elet es halal gondolataval.
Erezziik, meg akar baratkozni a halallal es minket is meg akar baratkoztatni vele. . .
Szeretne meggyozni minket arrol, hogy a halal nem is olyan borzaszto."
A regeny nyitanya egy halottashaz. D r . Ihary Elemer iigyved masodik feleseget, E l lat temeti s egyidoben gyotri az onvad elso felesege, Margit halala miatt. (Margit ugyanis akkor halt meg, amikor hosszas betegsegebol felepiilve Iharyt a cselekmeny elejen elhunyt Ellaval csokolozni latta.) A z elet, a halal, a haldoklo hazastars mellett fellobbano
lij szerelem ugyaniigy jelenik meg ebben a regenyben is, mint a Vonatosokhan. Az iro itt
is arra tank, hogy ne szegyeljiik esendoen emberi erzesiinket, hogy ne tegyiik magunkat
szerencsetlenne konvencionalis alszemerembol, hogy hagyjuk diadalmaskodni az eletet
a gyasz felett. Ihary szenvelgo gyaszaba lepten-nyomon beleszol az elet vidam liiktetese.
Falu Tamas kedves megertessel abrazolja a termeszetes emberi osztonok gyozelmet a
mestersegesen szkott fajdalom felett. S k i ne ismerne egy kicsit magara peldaul az alabbi
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kis reszletben: „Most erezte, hogy mennyire ehes. Szerette volna koplalassal is gyaszolni halottait, de keptelen volt ra. Ennie kellett es innia, mert szomjas is volt. Amig a pohar sort lekiildte torkan, behunyta szemet. Szegyelte magat." Meg nagyobb lelkiismeretfurdalast erzett, mikor megallapkotta, hogy ebed utan jol esik a szivar. Iharynak — es
minden gyaszolonak — a termeszetes elethez valo jogat az oreg Tetey (Ihary elso aposa)
fejti k i legvilagosabban: „A fiatal ember nem parancsol onmaganak. Piros erek, az elet
szalai rangatjak. . . A z emlek szep es jo emleknek, de nem eleg felesegnek. Egy sirdombbal nem lehet karonfogva setalni. Ezt kivanni eletellenes dolog."
Iharyt megis gyotri a lelkiismeret, menekiilni probal emlekei elol. Aposahoz utazik
videkre, innen Parizsba megy, majd Abbaziaban nyit szallodat, ahonnan Norvegiaba
utazik. Ezek az utazasok jo alkalmat nyujtanak az ironak arra, hogy hangulatos kepet
fessen a csendes mezovarosi eletformarol, a takarekon ego videki elet „felboldogsag"arol, Parizs kiilonos atmoszferaju, lukteto, vilagvarosi forgalmarol, Abbazia szolid polgari kenyelmet nyujto szallodajarol es az eszaki orszag egzotikus termeszeti szepsegeirol. (Falu Tamas szemelyes elmenyei alapjan adott reszletes leirast a norvegiai utrol.)
Ezek a lazan osszefuzott epizodok alkot jak a regeny cselekmeny et. A z utazasok
kozben es a szallodakban felvonukatott szamos epizodszereplo (koziiliik a „szallodak
bolcse" a legemlekezetesebb) nines kapcsolatban a cselekmennyel, bemutatasukkal egyegy tipikusan Falu Tamas-i apro emberi igazsag, a termeszetes eletre, az elet derus oldala
iranti fogekonysagra, a halal torvenyszeru tenyenek elfogadasara tanko gondolat kifejtese az iro celja.
A regeny kozeppontjaban Ihary Helga iranti kiilonos erzesei allnak. Helga, a ferje
jelentektelen kis kalandja elol sertodotten Abbaziaba menekiilo norveg asszony a megtevesztesig hasonlk Ihary elso felesegere. A hasonlosag lattan a materialista Ihary furcsa
meggondolasbol egyszerre csak hinni kezd, — illetve hinni akar — a lelekvandorlasban.
Ugy erzi, csak akkor nyerheti vissza belso egyensulyat, ha Helganal jovateszi, amit
Margit ellen vetett. „Higgyek az oriiletben, mely a boldogsagot, megbekelest hozza, —
topreng magaban — vagy higgyek a jozansagban, a ketszerkettoben, mely kizarja az almot?" Ihary praktikus, konformista esszel az elobbi mellett dont. Mint ahogy Kenderek megteremtettek a maguk Janoskajat, Ihary ujrateremti maganak Helgaban Margitot. Amikor mindezt bevallja Helganak, kiabrandkoan praktikusan indokol: „Ez a rogeszmem. Maganak nem artok vele, nekem pedig talan visszaszerzi a lelki egyensulyomat. . . Kell valamibe kapaszkodni." Ihary jol tudja, hogy mindez alaptalan, meglehetosen ostoba illuzio csupan, de lelki gyogyulasahoz, ha csak ideiglenesen is, kell ez az illuzio. S a nagy kaland utan, a regeny vegen lelkiismeretfurdalasabol kigyogyulva, mar illuziok nelkiil is orokre el tudja fogadni aposa videki iigyvedi irodajaban azt a „felboldogsag"-ot, amely elol korabban oly zaklatottan elmenekiilt.
Falu Tamas tankasa szerint a zord valosag elviselesehez sziiksege van az embernek
— mintegy gyogyirkent — a magateremtette illiiziokra, mint ahogy arra is sziiksege van,
hogy sajat lehetosegein beliil a legkellemesebb, legkenyelmesebb eletmodot alakksa k i
maganak tudatosan, ha kell, megalkuvas aran. „Minden hely jo — vallotta peldaul egy
nevelono a regeny egyik epizodjaban — Minden helynek jonak kell lenni. A rossz gazda
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is jo, ha alkalmazkodik hozza az ember. A rossz gyerek is jo, ha az ember elfelejti, hogy
jo gyerek is van a vilagon. Istenem, elni kell es csak igy lehet elni."
Ihary illuziokergetesevel es a nevelono idezett kijelentesevel felvetodik egy, az egesz
Falu Tamas-i eletmuvon atvonulo bizonytalansag, nyitvahagyott kerdes: meddig segkheti az egyen boldogulasat a magateremtette alom es hoi az a hatar, amelyen tul az alom
mar visszahiiz es csak a cselekves segk.' H o i van a hatar az elvtelen megalkuvas, a kenyelmes beletorodes es a valoban okos, hasznos kompromisszum kozott? Mikozben
Falu Tamas az apro, mindennapi boldogsag megtalalasara es megtartasara tank, nem
rekeszti-e k i az ossztarsadalmi boldogulas, az elorehaladas tavlatat? Nem bodko makonykent hat-e ez a kis koron beliili, mestersegesen kialakkott boldogsagfogalom?
Nem karos-e a valos problemak tudatos tompkasa eppen 1931-ben, — egy ewel a kritikus hangii Moricz regeny, a Rokonok megjelenese utan es ket ewel Hitler hatalomra jutasa elott?
Mas korban, konszolidaltabb tortenelmi helyzetben onkorlatai ellenere is egyertelmubben, ellentmondasmentesebben alakulhatott volna Falu Tamas prozairoi muveszete. igy azonban sem sajat koranak kritikaja, sem a kesobbi ertekelesek nem tettek meg
azt a jogos kiilonbseget, ami Falu Tamas becsiiletes, segko szandekkal felepkett alomvilaga es peldaul a Meseauto tudatosan, politikusan kodosko rozsaszinij alomvilaga kozott
fennall.
A valosag elol menekiilo Janoska es A halottak is elnek cimu regenyeket egy kora valosagahoz erosen kotodo, realis korrajzot ado regeny, az Oregek koveti 1932-ben, a nagy
gazdasagi vilagvalsag utolso eveben. E z az egyetlen Falu Tamas regeny, amelynek a kozelmiilt aktualis gazdasagpolitikai kerdese all a kozeppontjaban. Egyben ez az iro legegyertelmubb, legkevesbe elvont mondanivalojii es — z Kiiszob mellett — a legegyenletesebb muveszi szinvonalii prozai alkotasa. A regeny alaptemaja a gazdasagi valsag hatasanak bemutatasa a Falu Tamas vilagat jelento kisertelmisegiek, kozepegzisztenciak eletere. A kozeposztaly legsziirkebb also retegenek, ennek a szereny, de megis biztos vagyonnal rendelkezo embercsoportnak a gazdasagi valsag alatti eletet Falu Tamason k i viil ilyen megkozelkesben senki sem abrazolta. A gyarbol elbocsatott nincstelen munkanelkiiliekrol, a hirtelen tonkrement milliomosokrol van szepirodalmi kepiink. Ezt a
kepet egeszk.i k i szereny, finom arnyalatokkal Falu Tamas az Oregekben.
Falu Tamas az elet egyik legszebb adomanyanak az allandosag, a tartos bizonyossag
biztoskotta nyugalmat tartotta. E biztonsag valsag alatti megrendiilesere mar A halottak
is elnek egyik kirandulo utasa is felhivta a figyelmet: „. . . A vilag megvaltozott. Mindenki siet elni. Es jogosan. Ezelott, ha volt is bizonytalansag, volt sok bizonyoss^ is. . .
M i biztos ma? Meg a holnap sem biztos, nemhogy a holnaputan felol lehetne nyugodtan aludni. . . Ezert van tomve minden kirandulohajo, minden kirandulovonat, fiirdohely es pezsgocsarnok. Sietiink elni, mert holnap esetleg mar keso lesz. Eliiszik a haziko, mase lesz a reszvenyplakett, osszeomlik a vallalat, amely a nyugalmat adna."
A z Oregek elso sorai meg a videki elet biztos nyugalmat, a szabalyos ismetlodesekkel is jelzett biztonsagot hangsiilyozzak a talan legidillibb oszi falusi keppel, a lekvarfozessel.
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Mak Gyorgy ketszaz holdas birtoka a szilard nyugalom, a biztonsag jelkepe: „Megmaradt regimodinak, loerore, okorerore, bereserore berendezkedve." Mak Gyorgy
„. . . azt vallotta, hogy a foldet nem szabad megvadkani. A foldnek nines szuksege forradalmaskas, a fold esak ugy marad jo anyja az embernek, ha tiszteli hagyomanyait."
A gazdasagi konjunktura gyors meggazdagodasi lehetosegei azonban elkabkottak a
penzsovar idos Mak hazaspart. Feladtak felevszazados allando eletformajukat, elegans
pesti lakasba kokoztek, birtokuk aran tozsdezni kezdtek, megtobbszoroztek a vagyonukat. A dekonjunktura idejen viszont fokozatosan elvesztettek mindeniiket, szerenyebb lakasba, azutan alberletbe kokoztek, vegiil teljesen nincsteleniil, korabbi gogjiikben kitagadott lanyaikhoz keriiltek.
Makek tragediaja tucat-tragedia, szokvanytortenet volt a gazdasagi valsag idejeben.
A valsag Falu Tamas egyeni latoszogebol torteno bemutatasa, a tortenelem konyvekben
fel nem lelheto, megis tortenelmi hitelessegu nuanszirozasa inkabb a mellekszereplok
bemutatasaban es a cselekmenyen kiviili leirasokban valosul meg. A z inflacio novekedese I g y erezteti hatasat a kishivatalnokok eletere Falu Tamas leirasaban: „Ha a hivatalban
nem ult valaki rendes asztalanal, az biztosan a tozsdeiigynokhoz szokott. Nem kellett
nagyon felni a kollegak arulkodasatol, mert ok is hasonlo ugyekben szokdostek. S nem
kellett tartaniuk a fonok rajtaiitesetol sem, mert a fonokok meg nagyobb meretekben
probaltak szerencsejiik megalapkasat a papirral belelt palotaban. A hivatali fizetes nem
volt eleg a megelhetesre. A dragasag naprol napra nott, a penzre nyomott szamok kezdtek elhagyni a megszokott realitas hatarait, s bevonult a mellenyzsebbe a millio."
Ilyen helyzetben a legbecsiiletesebb kishivatalnokoknak — peldaul Makek ket vejenek is — tozsdezniiik kellett. Uszniok kellett az arral, ha nem akartak ehenhalni. A Kadar fiuk okosan, mertekkel, kis tetelben tozsdeztek es a kello idoben abba is tudtak
hagyni a spekulaciot, igy sikeriilt nekik tisztes haszonra, sajat hazra szert tenni.
A vilag groteszk kifordulasat jelzi, hogy ezekben az evekben meg a legegyszerubb
emberek is spekulalni kezdenek. A z egyik Mak lany mosonoje peldaul a kovetkezoket
mondja gazdaasszonyanak kamatra kiadott tokecskejerol: „ . . . Most mindenki ezt csinalja. Van egy par milliom, hadd fiaddzon. Azt mondjak, tizennegyes kamatot is adnak
ra hetenkent. Ram ferne egy kis nyereseg. Be kell zsuppoztatni a haztetot. Fura vilag ez,
tekintetes asszony. . . U r i hazakhoz jarok, s mindeniitt nyeresegrol, papirrol, penzrol
folyik a szo. A z ember aztan figyel, mert figyelve tanul az ember."
A dekonjunktura idejen, a tozsdekrach utan aztan mar hiaba figyel, hiaba tanul a kisember: mind altalanosabba valik a teljes tonkremenes, a tozsdepalota helyett az arveresi
esarnok keriil a kozeppontba. A regeny szemleletes, szomoru kepet ad az arveresi csarnokrol, melyet a Falu Tamastol oly idegen, hideg, rideg, lelektelen iizleti szellem ural.
„Az elet, a kegyetlen elet olebe kapta az otthonokat, s kifordkotta tartalmukat a piacra. . .
De a zajlasban, a huUamzasban, a csodalkozasban, a duzzadt tarcak ujjongasaban nem hallatszott a felparcellazott eletek csendes zokogasa. A kivancsisag es moho jolet tartotta kormenetet a kifosztott szobak, felosztott haztartasok hullahazaban. Eljott a penz izgatni, izgulni, gyonyorkodni." Megszunt az eletben minden bizonyossag, minden atmenetive
valt: „ . . . azelott a dolgok szaz evig iiltek egy helyben, ma legfeljebb honapokig."
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A gazdasagi valsag szinte mindent es mindenkit kifordkott regi, termeszetes eletformajabol. Erkolesileg is felfordult a vilag. E z t igazoljak az alkalomszeruen bemutatott
epizodszereplok, az alberletbe szorult volt haztulajdonosok, a borravalora leso hazmester, a feltunoen sok felbomlott hazassag.
A Mak hazaspar nem eredendoen gonosz. A kezdetben csak megmosolyognivaloan
zsugori ket oreget a tonkremenestol, az ehsegtol, a „hid-avatas"-t61 valo felelem torzkja,
embertelenki el annyira, hogy —kozvetve bar— de sajat gyermekeik gyilkosava valnak. A
termeszet torvenyeinek ezert a legrutabb visszajarafordulasaert nem az egyebkent esendo,
szanando Makekat, hanem a koriilmenyeket hibaztatja az iro. Miert eppen Makek legyenek kiilonbek, mikor az egesz vilag a feje tetejen all?
„A vilaggazdasagban megbillent valami. Emberek szazezrei eheztek, odukban nyomorogtak, hidakrol a folyokba ugraltak, s az ongyilkossag legvaltozatosabb modjaival
tettek hatborzongatova az lijsagok hasabjait. E z alatt pedig amerikai partokon szaz es
ezer vagonnal omlesztettek a buzat a tengerbe, hogy a kenyeret ado szemek arat valahogy feltornazzak. A kaveiiltetvenyesek vagonok seregevel ontottek illatos kavejukat a
mindent elnyelo melysegbe. Alacsonynak tartottak ok is a kave arat. A z nem jutott senkinek eszebe, hogy asztalt hiizzanak egyenlko helyett a foldgomb derekara, s ezt megterksek a szegenyek szamara finom kenyerrel a barna kave melle. A z emberi oriiltseg homokorajan melysegbe pergo biiza- es kaveszemek merik az idot."
Makek, miutan visszaszereztek, — gyermekeiktol visszaorokoltek — elvesztett vagyonukat, tanyajukat, megnyugodtak. „A talaj most mar szilard volt a talpuk alatt.
Tudtak, hogy innen el nem mennek tobbe semmifele lidercfeny kedveert."
A maguk modjan meg gyaszoltak is halottaikat: „Fajt, fajt gyerekek nelkiil lenni,
mindenki nelkiil lenni, temetesek utan lenni, gyaszruhat hordani, de hiaba, ez a fajas
szamukra gyogyulast is jelentett egy borzaszto sebbol, az eltartottsagbol."
Falu Tamas finoman mertektarto volt az eltorzult jellemek abrazolasakor, keriilte a
vegleteket. (Kevesbe volt mertektarto viszont a cselekmeny bonyolkasakor: sziiksegtelen volt a regeny utolso lapjain vasuti szerencsetlenseg es spanyolnatha aldozatava valnia ot szereplonek, mint ahogy sziiksegtelen volt A halottak is elnek-hen a veletlenek es
az emberek kozti hasonlosagok halmozasa.)
A z Oregek kozeppontjaban a gazdasagi valsag hiteles rajzan kiviil egy masik, Falu
Tamas vilagahoz kozelebb alio, kisemberi tema is all. E masik, immar tortenelmi kortol
fiiggetlen, orok emberi kerdes a generaciok egyiittelese, ohatatlan osszeiitkozese. Falu
Tamas eles megfigyelo- es lelekelemzo keszseggel, az apro reszletek, rezdiilesek megragadasaval ad hiteles kepet arrol, mennyire egeszsegtelen, idegolo a ket eletritmus, eletfelfogas szerint elo generacio egymashoz valo alkalmazkodasa. Mak Evaek lakasaban
„meg a falak porusai is remegtek az idegessegtol" az apro, onmagukban jelentektelennek tuno, de az allando ismetlodesek miatt elviselhetetlen torzsalkodasoktol, — melyekrol vegiil is senki sem tehet —, melyek az egyiitteles termeszetes, de a kozfelfogas
szerint szegyenletes, rejtegetni valo kovetkezmenyei.
A gazdasagi valsag abrazolasa mellett kisszeru temanak tunik a „ket asszony nem
fer meg egy konyhaban" filozofia iroi kibontasa, igazolasa. Szerkezetileg sem szeren98

cses e ket ossze nem illo tema egy regenyen beliili feldolgozasa (esetenkent gyengkik is
egymas hatasat). A generacios problemak ilyen jellegu felvetese azonban onmagaban
hasznos es tanulsagos, hiszen ezek az egy pohar vizben zajlo viharok az emberek tobbsegenek mindennapjaiban okozhatnak es okoznak is tragediakat.
A z Oregekben — mint a Janoska ota minden Falu Tamas regenyben — helyet kapnak a boldogsagrol, a realis es illuzorikus boldogsag-keresesrol szolo fejtegetesek, tankasok is. Ezek elsosorban a Mak lanyok sorsanak bemutatasa kapcsan teljesednek k i .
Mindket lany elvesztette szerelmet az elso vilaghaboruban. (Tulajdonkeppen ekkor
kezdodott a regi ertekrendek felbomlasa, az eletek „atertekelesenek" a kenyszere.) Maganos remenytelensegben ekek a tanyan, s mint Csehov hosnoi, vagytak valami megfoghatatlan, korvonalazhatatlan, tiszta, szep elet utan. „. . . Neha fojtogatni kezdte oket
a tanya csendje. Ilyenkor kinyitottak az ablakot, s hallgattak a messze szaguldo gyorsvonat morajlasat. Ablakuk epp arrafele nyflt, nekitamasztottak fejiiket az ablaktablanak, behunytak szemiiket, s bedobtak lelkiiket a vonatba." ( E z a vonat-motivum, „vilaghonvagy" szinte valamennyi Falu Tamas-regenyben szerepel. „Teny, hogy szaz ember koziil kilencven megall, ha vonatot lat, megall es utananez, s megtett es elmaradt
utazasok sejlenek fol benne." — olvashatjuk peldaul a Jdrdsbtroekhan.)
„
„Eva is, Judit is szeretett Pestre utazni, egy kicsit lelket cserelni, hangulatot valtani,
s belefeledkezni a csillogo fovaros kaprazataba."
Azutan jon a realitas: mulnak az evek, ferjez kell menniiik. Egy kis lefokozasat erzik almaiknak, mikor megtudjak, hogy a korabban mellozott Kadar fiukkal kell beerniok. Szilardan elhatarozzak, hogy „nem hagyjak eletiikbol elsikkadni a nyarat." Es itt
jon Falu Tamas sziirke, kisemberekre szabott jo tanacsa: ne kergess hiu abrandokat, ne
vivj szelmalomharcot a sorssal, merd fel realisan a helyzetet, ne dacolj feleslegesen,
minden helyzetben legy elfogulatlan, lepj k i a sajat elokeleteid okozta korlatokbol! A
Mak lanyok be merik vallani, hogy a fenntartassal fogadott Kadar fiuk rokonszenvesek,
szeretetre, — sot szerelemre — meltok, meg akkor is, ha anyjuk szemlelte k i oket szamukra. Nem megalkudnak, nem megtornek, hanem minden keseruseg nelkiil, oszinte
megbecsiilessel, gyenged erzelmekkel fogadjak a Kadar fiiikat, a hazassagot. Igaz, kicsit
sziirke lesz asszony sorsuk, mint ahogy sziirke volt Mariskae a Nyolcvanas evekben,
vagy Kendernee a Jdnoskdbzn. Nekik sines mas dolguk, csak hogy „folyton szeressek az
urukat." E z pedig meg akkor is nagyon egyhangu, ha szivesen teszik.
A z Oregeket a korabeli kritika nagy elismeressel fogadta. Elsosorban a generacios ellentetet, az epizodokat, Falu Tamas szep, lirai stilusat emeltek ki. A gazdasagi valsag, a
plasztikus politikai hatter abrazolasarol — a regeny legmelyebb es legegyenibb ertekeirol — alig tettek emlkest.
Nehany reszlet a regenyt meltato ismertetesekbol:
„Falu Tamas uj regenye akkor is komoly irodalmi ertek volna, ha csak a ket oregember kisertetiesen hu kepmasat es a mai elet pontos fotografiajat adna. De tobbet ad
ennel. A z iro mellett a kolto is megszolal es szivet megerinto csendesseggel, a minden
remenytelen szerelemnel fajdalmasabb gyermeki szeretet tragediajat mondja el. . . Falu
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Tamas tehetsege az elet egy darabjat tukrozi vissza. A tukor vakkoan eles es biztos. A z
eletnek nemesak ket szinet, nemesak a feheret es a feketet, hanem az arnyalatokat is
megmutatja." (Zsigray Jiilianna; Uj idok)
„Keseru es verzo regenytema. H a egy naturalista iro dolgozna fel, az elformatlanodo lelek sivar melysegei dobbennenek rank. Falu Tamas lu-ikus is es kedelyenek melege
enyhki ezt a rideg atmoszferat, mely a ket oreg szuggesztiv karakterrajza nyoman alakul k i . A lira szalaival atszott realizmusa lesimi'tja az egyebkent elettol parazo tortenet
kiszogello erdessegeit. Falu Tamast a kisvaros poetajanak mondjak es bizonyos, hogy
kevesen latjak igy es tudjak ugy elenk varazsolni a kis varos porba alelt eletenek jellegzetes tipusait, mint ahogyan az neki megadatott." (Varkonyi Titusz; Magyar Hirlap)
Varkonyi Titusz megallapkasai nemesak az Oregekve, hanem a hat ev mulva, 1938ban megjeleno lij Falu Tamas regenyre is ervenyesek lesznek. A Tiszta viz szinten egy
kis varos „porba alelt eletenek a jellegzetes tipusait" es magat a kisvarosi eletformat mutatja be kituno megjelenko erovel, nagy plasztieitassal. Ebben a regenyben ismet masodlagossa valik a tarsadalmi hatter, a Jdnoskdhoz es A halottak is elnek-hez hasonloan ismet
az illiiziokat, az elerheto es megvaloskhatatlan vagyakat kergeto emberi lelek lesz a foszereplo. A Tiszta viz felepi'tese, muveszi egysege, igenyes, valasztekos stilusa alapjan a
legjobb Falu Tamas regenyek koze tartozik. A tortenet egy alig ezernyoleszaz fos, jellegtelen, egyhangu, kisstilu eletre kelt felvideki szlovak faluban jatszodik, melynek szegenyes fahazai koze esak nehany kohaz ekelodott. A fahazak egyszeru, izes szlovaksaggal beszelo lakoi csak a megnyugtato allandosagot, a biztos hatteret jelentik a kohazak
lakoi, — a regeny foszereploi — szamara. D r . Sarga Rudolf orvos, Nyarady Sandor patikus es neje, Katoka kiilon kis elszigetelt vilagot epkettek k i maguk szamara. Fekve oriztek megrogzott szokasaikat — mar-mar rigolyaikat —, esemenytelen, de kiegyensulyozott eletiiket. Gorcsosen ragaszkodtak kialakkott eletmodjukhoz. Sarga doktor peldaul
a valtozasoktol valo felelmeben meg megnosiilni sem volt hajlando. „Pedig jol benne
volt mar az otvenben. De nem latszott rajta az oregedes. Inkabb a szokasai voltak rancosak, mint az area, s inkabb a maradisaga viselt osz hajat, mint a halanteka."
Mindharman boldogok voltak, mert boldogok akartak lenni. Azonban tudtak,
hogy nem szabad boldogsaguk melyere nezni, megmaradtak a felszi'nen, a kiilsosegeknel. „Lelkiekben zarva voltak es zarva maradtak egymas elott." Elegans ruhakat csinaltattak maguk szamara, melyekben meg az uteara sem mentek k i . „Orarendet keszkettek ruhaik szamara. . . meg kellett adni maguknak azt az illuziot, melyre tudattalanul
szomjaztak, a hianyzo nagy elet illuziojat."
Amikor viszont a „nagy elet" lehetosege realis kozelbe kerult, megijedtek tole.
Amikor a gazdag Wagner kozolte, hogy gyogyforrasra bukkant es forgalmas fiirdohellye fejleszti a kis falut, Sarga doktor I'gy szolt a patikusnehoz: „Hat akkor nekiink vegiink van, Katoka — mondta szarazon, mint egy halalra kelt, aki elszantan jelenti k i ,
hogy megnyugszik az I'teletben. . . — Egyszeruen azert, mert akkor a mi csendes falunk
Babelle valtozik, megszunik a nyugalom, a csendes alom, a hazak kozelsege, az emberek
josaga, a szi'vek melege, minden. Es megszunik a mi legnagyobb kincsiink, az unalom.
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Higgye el, Katoka, hogy az unalom a legnagyobb jotetemeny, amelyben ember reszesiilhet. M i nem erezzuk ezt az unalmat, mert az unalmunkat is be tudjuk butorozni. De
azert, valljuk be oszinten, a mi eletunk itt egy vegtelen nagy, s vegtelen boldogko unalom. Ezert es ettol vagyunk boldogok. Ennek most egyszersmindenkorra vege lesz."
(Mintha az idos Falu Tamas korabban idezett, 1974-ben irt verset hallanank: „Akkor jo
az elet, ha esendes, unalmas, ha nem haborkja kinzo elmenyhalmaz.")
A esodatevo forras mellett igy fakad k i a doktor: „Elront egy tobb szaz eves nyugalmat, megront egy megszokott, nelkiilozhetetlennek hitt esendet, feldul mejegeeesedett
boldogsagot, jazz-muzsikat hoz a tiiesok enekebe, szalonzenet a madarak dalaba, vilagvarosok erkolestelenseget a szuz fak es fiivek balzsamos hazajaba, parfomot az erdei viragok illata helyebe, hamissagot es mesterkeltseget a termeszet szent muhelyebe."
Kiesit ugy erezzuk, mintha valami szabolcskas egyszerusegkultusznak adna helyet Falu Tamas akkor, amikor a tiszta elet illuziojat felti. Pedig igazan tiszta es nemes Wagner
terve is: olyan, mint egy szep illuzio. Wagner szemelyet nem torzkottak el a kapitalizmus
farkastorvenyei. Olyan becsuletes es johiszemu maradt, mint Mikszath Toth Mihalya.
Maga a kapitalista vallalkozas is olyan utopisztikusan egyszeru es becsuletes, mintha nem
is Falu Tamas abrazolta volna az Oregekben a gazdas^i valsag idejen a rendszer kegyetlen
torvenyszerusegeit. De Falu Tamas csak a szepet, az idillit mutatja be: nem azt lattatja
meg, hogy milyen a vilag, hanem azt, hogy milyennek kellene lennie.
Wagner igy gondolkodik a forras felfedezesekor: „Magamnak is hasznalok, masoknak is. A vizet Isten adta, kar volna elvonni a szenvedo emberek elol. . . H a azutan a beruhazott koltsegek mar visszateriiltek, s a forras jol viselkedik, adok en forro vizet a faluban mindenkinek, aki csak ker tolem.. . H a a fold melye ilyen gavaller, akkor en sem
lehetek garasos."
A regeny kovetkezo reszeben mar tele van furdozo vendegekkel a csaladias hangulatot
araszto, polgari nyugalmat es kenyelmet nyujto, jol jovedelmezo Hotel Balzsam, amely hangulataban szinte tokeletes masa A halottak is elnek Villa Dominicajanak es a Jdrdsbiroek
cannes-i szallojanak. Magat az epkkezest, a hotel izgalmas, konfliktushelyzeteket is rejto
szuletesi folyamatat nem abrazolja az ko. Lkikus alkata — csakiigy mint tobbi regenyeben
— itt is tartozkodik az esemenydiis, mozgalmas cselekmenyu reszletektol. A Hotel Balzsam
zokkenomentesen beepiilt a falu es a fohosok eletebe, a regi falusi idillt a kenyelmes, nyugalmas, de megis valtozatos es elegans polgari elet idilt)e valtotta fel.
Megjelent a doktor es a patikusek eleteben a „hianyz6 nagy elet", melyre a regeny
elejen „tudattalanul szomjaztak". Mindharman boldogok, — de ez a boldogsag mar
nem azonos a korabbival. A z almok maradektalan beteljesiilese kezdetben tiiltelkettseget, kesobb esomort hoz. Elerheto kozelbe keriil az egykor tavoli eel, elveszik a perspektiva, az abrandozas, a vagyakozas orome.
Mindharmuk eletebe valami rejtett tragedia vetki elore az arnyekat, mindharman
tehetetlen jatekszereve valnak az egyre szeszelyesebb sorsnak. Termeszetellenes, abnormalis szerelembe esnek, ez szinte kifordkja oket korabbi egyenisegiikbol. A z otveneves
orvos peldaul tancleckeket vesz az alig tizennyolceves Madlein kedveert. Falu Tamas elnezo humorral, kicsit szomorkas egyiitterzessel abrazolja az idos orvost, aki „felveteli
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vizsgat akar tenni fiatalsagbol". A patikusne joval gyakrabban ul modelk a fiirdoben iidii16 szobrasznak, mint illenek, s nem veszi rosszneven a muvesz heves udvarlasat. A patikus pedig szinte ejjelet-nappalat a szallo csinos, rokonszenves tanetanarnoje mellett tolti.
Egyszerre kezd6dik mindharom szerelem, ezert nem ernek ra egymasra figyelni,
nem robban ki feltekenysegi jelenet. Falu Tamas ismet elkeriili az eles konfliktushelyzetet. Csupan „apr6sagok", de a lenyeget is kifejez6 aprosagok jelzik, hogy ez a kis bunokkel, lelkiismeretfurdalasokkal terhes nagyvilagi eletforma valahol alaesonyabb rendu a reginel. Sokat elnek ugyan most a regeny h6sei, de az oromok hajszolasa, a felgyorsult eletritmus mellett csak a feliileten maradnak, nem elvezik ki teljes melysegeben az
elet apro oromeit, az egyszeru kis reszletek izeit. „A regi vilag minden egyszerusege es
problematlansaga dacara folyton adott szamukra temat. Erdekesek voltak egymasnak
is, onmaguknak is. Beszedtargy volt szamukra a patika minden esemenye, a chinin adagolasatol a piocat vasarolo asszonyig. Most pedig belecseppentek egy Babelbe, divatba,
taneba, emberforgatagba, s nem volt beszelnivalojuk. . . Tudtak egymas buneirol, s
megsem emeltek vadat soha egymas ellen. Soha, egyetlen szoval sem. S ereztek, hogy ez
a legnagyobb biiniik. . . Kellett is tudniuk mindent, hiszen a regi harmas alkatreszeire
bomlott. Mar nem harom gerezd voltak egy diohejban, hanem kulon-kiilon harom
d i o . " ( E z a diomotivum csaknem minden Falu Tamas regenyben vissza-visszater.)
Sarga doktorek uj eletformajanak a veletlen vet veget: kiapad a csodatev6 gyogyforras. Wagner a szezon vegeig gyogyviz helyett kozonseges tiszta vizzel iizemelteti a fiird6t. E z t a csalast 6 is, a doktor is nagy lelkiismeretfurdalas aran vallalja, de megis vallalja. Mindketten megalkudnak, Wagner a penzert, a doktor Madleinert. Tudjak, hogy
becstelenseget kovetnek el, de tettiik sulyat maga Falu Tamas enyhki azzal a humoros
k"6i fogassal, hogy a fiird6vendegek egyre jobban dicserik a viz — immar a tiszta viz —
gyogyhatasat. Meg a doktor orokke hitetlen hazvezet6n6jenek, R o z a neninek a vesefajdalma is megszunik ot nap alatt a tiszta vizt61. A furd6vendegek szamara is fontosabb
tehat az illuzio a valosagnak A fiird6 azonban megsem tarthato fenn csalassal hosszu
ideig. Wagner es a doktor vita nelkiil, eppen egyszerre jut arra az elhatarozasra, hogy
nyilvanossagra hozza az igazsagot. A szezonnak eppen vege van, tehat ugyanolyan siman, konfliktusmentesen er veget a rovid ideig tarto nagyvilagi elet, mint ahogy elkezd6dott. Igaz, a doktor futna meg Madlein utan, de egy-ket keseru, illetve inkabb csak
kesernyes tapasztalata radobbenti, hogy a fiatal lany es 6 egeszen mas vilagban elnek. IIliiziovesztetten, de gyogyultan ter vissza regi eletformajahoz. A patikusek hazassaga hamarosan helyreallt, ismet „. . . tudtak egymas szemebe nezni, melyen, egesz a lelek fenekeig. A lelek k i volt takarkva." Wagnert sem tette tonkre a vallalkozas, hiszen vagyona jo resze megmaradt. Igaz, kezdetben az ongyilkossag gondolataval foglalkozott, de
Sarga doktornak kiinnyuszerrel sikeriilt 6t megvigasztalnia azzal a Falu Tamas-i boles
panteista filozofiaval, amely korai regenyeben, a Hajnali miseben meg kiforratlanul eppen ellenkezo el6jellel volt jelen. „ E g y fuszal jobban meg tudja vigasztalni az embert,
mint szaz barati szo. E g y fa ugy tud az ember fole borulni, mint ket anya. . . A termeszetben mindenkinek azt kell erezni, hogy 6 a semminek egy milliomod resze s ez megnyugtato. A semmiben a fajdalom is semmive v a l i k . "
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Tavaszra az egesz falu egyensulya helyreallt. „A patikusne lehozatta a padlasrol a
padot, s kitetette a patika ele. . . A patakrol asszonyok jottek ragyogo feher ruhakkal. A
harom ember a padon ligy erezte, hogy az 6 lelkiik is vakkoan feher most, a regi modon
feher, mert megfiirdott valamilyen esodalatosan tiszta vizben."
A regeny legvegen pedig minden korabbi feszultseg feloldasakent es lezarasakent
megjelent orvossagert a kover szomszedasszony.
A Tiszta viz Falu Tamas tobb mas muvehez hasonloan, — de prozaban megis itt a
legpregnansabban — szerkezeteben is, mondandojaban is egy reszletesen kifejtett hegeli
triadara emlekeztet, melynek tezise a kisse szaboleskasan egyszerij falusi eletforma, antitezise a tarka, nagyvilagi elet, az atlagember megvalosult vagy megvalosulatlan alma,
szintezise egy magasabb rendu, szennyben es vizben megtisztult, boles belatason es mar
valasztasi lehetosegen alapulo tiszta egyszeruseg. A z atlagember nem jut tiil az antitezis
szintjen, sot oriil, ha odaig is eljut. A szintezis csak a kevesek kivaltsaga.
A korabeli kritikak elsosorban a regeny stilusat, liraisagat es sajatos filozofiai tankasait emeltek k i . Reszlet Kozocsa Sandor Katholikus SzemlSen megjelent ismertetesebok
„Falu Tamasnal nehez elvalasztani a regenyirot a koltotol. Epikumat is finom lirai szalakbol szovi. Minden regenye egy-egy vallomas az eletrol, hangulatairol es emlekeirol.
Keves regenyiro van, aki annyira onmagat adna, mint 6. Regenyeiben — ligy erezzuk -—
sok elmenyi anyag lappang. . . A mesevaz kore a kolto a meghitt epizodok es alakok
egesz sorat teremti, s oly miiveszi hangulatkeltessel, amely minden regenyet kiilonlegesen szinesse teszi. Tortenete a valosag talajabol no k i , s megis mennyi friss eredetiseggel
rajzolja azt; valojaban a romantika iidesege pompazik rajta. A Tiszta viz egy kicsit regeny, egy kicsit lira es egy kicsit filozofia, Falu Tamas kiegyensulyozott bolcseletenek
kokoi vetulete. De egyiittal tankas is: a megelegedes, a megnyugvas es a valtozhatatlansag halk es finomhangii filozofiaja."
A Tiszta viz Falu Tamas szamara menekiilest jelentett kora fasizalodo valosaga elol.
Meg ketsegbeesettebb menekules, meg ketsegbeesettebb kapaszkodas valami megfoghatatlan illiizioba a masodik vilaghaboru harmadik eveben, 1942-ben megjelent regenye, a
Jdrdsbiroek. E z az illiiziokereses azonban — mint minden regenyeben — ebben is sajatosan keveredik a valosag nagyon is realis, aprolekosan kidolgozott reszleteivel.
A Jdrdsbiroek cselekmenye ismet Falu Tamas legotthonosabb kozegeben, egy videki
kisvarosban jatszodik. Sot a mikrokornyezet is nagyon ismeros szamara: polgari eletenek mindennapos szintere, a jarasbirosag, a jogaszok vilaga.
A regeny konnyed, jol szerkesztett, kedves, humoros keppel kezdodik. Kisse kivulrol, mikszathi boles deruvel abrazolja a jarasbirosagot, ahol „forrt az igazsag, s pofogott, mint szilva az iistben lekvarfozeskor". Nem fetisizalja a paragrafusokat, emberi —
tehat nem hibatlan — alkotasoknak tekinti oket. „Az a baj, hogy sokfele igazsag van.
A z isteni igazsag orok es valtozatlan. . . A z erkolcsi igazsagok mar korok szerint valtoznak. Azok az igazsagok pedig, melyeket a paragrafusok drotsovenyei vedenek, annyifelek, ahanyan a maguk szamara kovetelik azokat." — irja. Falu Tamas jol ismeri a vadlottak es taniik lelektanat, a birak hetkoznapjait, szorongasait. „A birak el voltak keseredve, meg voltak savanyodva, nyomta oket a munka, a feliigyelet, a statisztika."
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Realis rajzot ad a jarasbiro es felesege nyomaszto hatalmarol, kiskiralykodasarol,
melyet a kisvaros ertelmisegi korei tudomasul vesznek ugyan, de mar keserubben fogadnak el, mint a Janoska igazgato hazasparjanak a teljhatalmat.
Realis, „tortenelmi alulnezet"-b61 is hiteles a felso ellenorzes anekdotikus bemutatasa.
„A nagyhatalmu feliigyelo elott vigyazzallasba vagta magat a nyakkendo i s " , pedig jol
tudtak, hogy az ellenorzo torvenyszeki elnokot a vadaszaton kiviil alig erdekli valami.
„Hagyomanyos szokas szerint uzsonnaval kezdodott a vizsgalat. Egy cseledlany kopogtatas nelkiil rontott be az ajton. Friss toportyus pogacsat hozott a jarasbirosagi elnok felesegenek hires receptekkel dolgozo konyhajarol. Cmeltosaga mohon kapott a
tal fele, ismerte mar a multbol a konyharemeket, s negy darab pogacsat evett meg egymas utan, egyre fokozodo dicseretek kozt."
Ezutan kovetkezett a szokasos vadaszat, amelyen dr. Siroky Peter, a foszereplo elete uj fordulat ot vett: az elnok egyertelmu utalast tett arra, hogy Peter vegye felesegiil
esunyacska, „rikacsol6 hangu, csipos modorii" lanyat. Peter szorult helyzeteben azzal
vagta k i magat, hogy mar van valakije. S hogy ne maradjon hazugsagban, valoban feleseg utan kellett neznie. Szemlet tartott a szamkasba veheto leanyok kozt. „A harmadik
utcaban van ket postaskisasszony. A z egyik oreg volt mar, a masik pedig nem volt eleg
fiatal. A gyogyszeresz leanya nem csunya, de voroses a haja es affektal. A polgari iskolai
tanarnok kozott csak egy lany van, az meg kover, kacsazva jar es papaszemes. A z adohivatali fonok lanya pisze, alacsony es hunyori't. A z iigyvedek lanyai kozt akadna egy, a
Mariska, aki szep is, kedves is, de az apja nem orvend a legnagyobb tiszteletnek, s ilyen
hazbol nem nosiilhet. A foorvos lanya nagyon muvelt, jo feleseg lesz belole, de mar csak
legyen a mas felesege es ne az ove."
E z a szemle tomor, szemleletes kepet adott Siroky szamara a helyi leanytarsadalomrol, a kisvarosi elet korlatairol, kilatastalansagarol. Eppen olyan sivar ez a kep, mint a
Nyolcvanas evek csak tomondatokban jellemezheto tarsadalmae. Siroky radobben, hogy
„ebben a sivatagban" nem talalhat melto tarsat maganak. Radobben, ha nem akar
olyanna valni, mint Varga biro es a tobbiek, most kell kitornie. Hazassagaval valami
szokatlant, csodalatost, egzotikust akar vinni sajat es kisszeru varosa eletebe. Altalanos
lazadasa, ujatakarasa a szerelemben nyer konkret megtestesiilest. A kisvarosi posvany, a
kisstilu, szokvanyos eletforma ellenpolusaul — mintegy veletleniil — felidezodik elotte
az adriai partok egyik legegzotikusabb szigetenek, Korcsulanak napfenyben szikrazo
pompaja, es a parton integeto, elerhetetlennek tuno, egyetlen egyszer latott lanyalak.
A z egy ewel korabbi kirandulasan latott lany szimbolumma, a teljes, az ertelmes elet
szimbolumava valik szamara. Nem szereti, — nem is ismeri —, de rogeszmejeve valik,
hogy ot kell felesegiil vennie.
Egy szerkezeti toressel megkezdodik a pontos, realis kornyezetrajzzal indulo regenyben a kiilonleges kalandok, a feliiletesen vazolt esemenyek sora. Siroky Peter elindul, megismetli elozo evi dalmaciai hajoutjat. Nem szerelmi szenvedely hajtja, inkabb
izgalmas logikai jateknak tartja, hogy ketmilliard ember koziil megtalalja azt az egyet.
A regeny utleirasa hasonlo A halottak is elnek valos elmenyen alapulo utleirasahoz. Egyegy hangulatos kepben, impresszionisztikus leirasban megelevenednek elottiink a dal104

mat varosok sajatos hazaikkal, utcaikkal, lakoikkal es megelevenednek a kirandulohajo
polgari kenyelmet kereso, jomodu kozeposztalyhoz tartozo utasai. Siroky is nyitott
szemmel utazik, esakugy mint Ihary. Minden elmenyt magaba sziv, minden latvanybol
elraktaroz valamit — a monte-earloi kaszinotol kezdve a kotori koldusasszonyig.
Siroky Cannes-ban latszolag eelhoz ert; megismerkedett Odett-tel, aki — nem tudva, milyen fontos jelkep Siroky szamara a koresulai lany — jatekosan, konnyeden magara vallalja az ismeretlen szerepet. Siroky alma tehat beteljesiilt — mert akarta, hogy beteljesuljon. S mivel nagyon akarta, szandekosan nem nezett az illuzorikus feliilet melyere. S most, alma megvalosulasa pillanataban foldhozragadottan, szinte parodiaba illoen
prozai maradt. Ezek a vissza-visszatero parodisztikus, kesernyes giinyt hordozo mozzanatok jo erzekkel ovjak meg ezt az illuzio-regenyt a mesterkek alpatosztol s hiizzak
vissza a valosag talajara, mielott meg vegkeppen elrugaszkodna onnan. Siroky Odettet
meglatva harom „lenyeges" kerdest tisztaz fontossagi sorrendben: Magae-e ez a papaszem? — Hany eves.' — Van-e valakije? A valaszok megnyugtatoak, s immar semmi akadalya nines feloras ismeretseg utan a hazassagnak.
A videki kis magyar varos lazasan varja a franeia lanyt. Nemcsak Siroky, hanem az
egesz varos szamara 6 jelenti a soha meg nem valosult almokat, a visszafojtott vagyakat,
az izgalmakat, az egzotikumot, — csakiigy, mint ahogy a selmeci diakevek jelentettek
ugyanezt a Janoska hegyi telepen. Ujra egy tipikusan Falu Tamas-i aprocska kor- es
helyrajz: „Annyi franeia nyelvt^i es szotar a varos alapi'tasa ota nem erkezett az intelligencia reszere, mint az utobbi hetekben.. . Tanult az elnokne, tanult Varga biro felesege, tanultak az ugyvedek felesegei, a foorvosne, a fojegyzone, az allatorvosne, sot a maganorakat ado tanarno is tanult."
Odett vegre megerkezik. Nem jelent torest szamara, hogy a Feny Varosabol a Magyar Ugarra koltozott. Hiszen aki ismeri es szereti ezt az ugart, megtalalja a szepsegeit
is. Odett szamara pedig ott volt Siroky odaado szerelme es a kisvaros noi tarsadalmanak
minden tapintata. Kenyelmes, szep otthon, nyugodt elet var ra.
A „csoda" tehat beteljesedett. A z illiiziora epkett csoda azonban nem lehet tartos —
foleg egy prozaian videki magyar kisvarosban nem lehet az. Valaminek, — barminek —
Odett es Siroky koze kellett allnia, hogy a cselekmenyt folytatni lehessen. Odettet egyre jobban bantja, hogy csalasra epiil a boldogsaguk, hogy annak idejen a koresulai lanynak adta k i magat. Emiatt a „hazugsag" miatt egyre tavolabb keriilnek egymastol, addig
no koztiik a mestersegesen tamasztott szakadek, mig Odett ongyilkos lesz. Ezt kta biicsiileveleben: „Egy eletet nem lehet hazugs^ra epkeni." Pedig Odett nem azzal mergezte meg kettojiik eletet, hogy „hazudott", hanem azzal, hogy valami rosszul ertelmezett igazsag neveben szetrombok egy gyonyoro illiiziot, amely hazugsagra epiilt ugyan,
de senkinek nem arto, a valosagot megszepko hazugs%ra.
Odett halalaval Siroky szamara minden illuzio meghak. A temetesrol hazaterve hiaba latta meg ismet Korcsulan az integeto lanyt, „az igazit", meg csak vissza sem intett
neki.
A Jdrdsbiroek kritikai visszhangja nem volt egyseges. Vajtai Istvan peldaul giinyos,
lekezelo modorban ismertette a Delvideki Szemleben: „Amilyen semmitmondo a cim,
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olyan maga a regeny is. . . Olcso romantika ez es az ilyen regeny csak arra jo, hogy
giccses mozicselekmenyt gyiirjanak belole. . . " A Budapesti Szemle kritikusa viszont a
regeny erenyeit hangsulyozza: „Az egesz egy szep regenyben megirt lirai koltemeny.
H a van hibaja, az a lira hibaja. Valahogy olyan siman szeretnek, szenvednek, halnak es
megnyugszanak itt az emberek, mint a lirai dalokban. Lelektani valoszinilseget keresni
egy szep dalban nagykepuseg lenne. Itt az emberek nem ugy szenvednek, ahogy azt a
tragediak harsogjak, hanem ugy, ahogy a dalok daloljak. Elenk tarul e regenyben a poros magyar videki varos egesz jogi elete: a jarasbirosag komor epulete, jelentektelen, de
jelentekenyen nagykepu elnokevel, a ket jarasbiroval, nejeikkel, iigyvedeivel, altisztjeivel, az elceket mondo kereskedovel stb. E regeny alakjai, tajai, hazai, targyai elnek. Stilusa sajatosan kedves, a szep utleiras minden lapjan legalabb egy finommuvu vers meg
egeszen k i nem faragott bordazata. . . Egy kolto mesel itt, aki az eg fele nez, de a foldon
jar. K o k o i es realis egyszerre. Hatasa is olyan, mint egy szep lirai verse."
Kisse szokatlan, de talalo megjegyzessel kezdi kritikajat Hamos Gyorgy az Uj Idokhen: Falu Tamas prozaja olyan, mint az inyenc izlessel kevert koktel. Kicsit csipos, k i csit fanyar, kicsit edes es kicsit keseru. Husk es eget, szomjusagot olt es konnyu mamort
ajandekoz. S mint a tapasztalt s lelemenyes koktelkevero a kulonbozo italokat, olyan
muveszettel keveri Falu Tamas az elet izeit: a kisvaros fiilledt bekejet a nagyvilag jo izgalmaval."
A korabeli kritikusok koziil egyediil Hamos Gyorgy jut el a regeny lenyegeig: „Az
illuziorol irt regenyt Falu Tamas, az elet legszebb es legillanobb csodajarol. . . A kokoi
igazsag szerint az elet nem csalta meg a ferfit, mert hiszen a boldogsagot kereste, es a
boldogsagot talalta meg az idegen leanyban. A boldogsag azonban nem embernek valo;
nem tud elni vele. . . A regeny verseinek nemes anyagabol epiilt fel. Ugyanaz a dallamos, tiszta hang, a csillogo lirai otleteknek ugyanaz a gazdagsaga, s ugyanaz az egyeni filozofiaban es a szepseg szereteteben feloldhato szomoriisag jellemzi, amely olyan vonzova teszi koltemenyeit." Igy ir a regeny szerkezeterol: „Ez a mereszen felkanyarodo,
majd szeliden visszahajlo iv szinte valamennyi Falu regenynek a grafikonja."
Falu Tamasnak a Jdrdsbiroek volt az utolso nyomtatasban megjelent regenye. A fel^
szabadulas utan irt keziratos kisregenyeit a Petofi Irodalmi Muzeum orzi.
Rovid elbeszeleseit, tarcait evtizedeken at tobb-kevesebb rendszeresseggel kozoltek
a lapok. Ezek a rovid kis tortenetek tobbnyire egy-egy derus, kedves szinfoltot villantanak fel az egyszeru emberek hetkoznapjairol. Altalaban humoros jelleguek, szerkezetiiket tekintve Falu Tamas verseire emlekeztetnek: a prozai tortenetek vegen szinte elmaradhatatlan a szellemes, anekdotikus, csattano, amely azonban tobbnyire megmarad az
Uj Idok es a napilapok atlagkozonsegenek atlagizlesehez igazkott merceje szerint a szellemes tarsalgas szintjen, nem eri el verseinek filozofikus melysegeit.
Osszegezve megallapkhatjuk, hogy Falu Tamas prozajanak egesze minden eredetisege, sajatos erteke mellett sem tartozott a korabeli proza elvonalaba. Elemzeset megis
fontosnak tartottuk, mert csak vele teljes Falu Tamas muveszi portreja, es mert e ma
mar nehezen hozzaferheto muvek ismetelt kiadasara szinte alig van lehetoseg. Regenyeinek, elbeszeleseinek legertekesebb, legemlekezetesebb reszleteit, a tortenelem- es elet-
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modkutatas szempontjabol szinte utolerhetetlen erteku leirasait, eleven tarsadalomrajzat, erdekes karaktereit, finom, oktato gondolatait, lirai hanguiatait azonban napjaink
korszeru mufajara, televiziojatekra adaptalva talan meg megmenthetnenk a meltatlan
feledestol.
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10. Kicsinyesek — Regeny, Berlin 1926. Voggenreiter 123 p.
Ism.: — Csaszar Elemer = U j Nemzedek 1926. 230. sz. 11. p.
— Halasz Laszlo = Irodalomtortenet 1926. 5. sz. 230. p.
— Karacsony Sandor = Protestans Szemle 1926. 5. sz. 333—336. p.
— Tamas Lajos = Pasztortuz 1926. 262. p.
— Turoczi-Trostler Jozsef = Pester Lloyd 1926. 70. sz. 7. p.
— Vajtho Laszlo = Napkelet 1926. V I I . 351-352. p.
— Alapy Gyula = Konyvbaratok Lapja 1928. 3. sz. 251—253. p.
11. Nyolcvanas evek — Regeny, Bp. 1927. Singer es Wolfner 144 p.
12. Evek illata — Versek, Bp. 1929. Geniusz 196 p.
Ism.: — Kilian Zoltan = Napkelet 1928. I L 858—859. p.
— Turoczi-Trostler Jozsef = Pester Lloyd 1928. 284. sz. 6. p.
— Varkonyi Titusz = Magyar Hirlap 1928. 262. sz. 25. p.
— Gyokossy Endre = Vasarnapok, hetkoznapok. 1938. 386—387. p.
— Halasz Laszlo = Irodalomtortenet 1929. 1—2. sz. 35—36. p.
— Londesz Elek = Pesti Naplo 1929. 39. sz. 10. p.
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— Szitnyai Zoltan = U j Idok 1929. 1. kot. 336. p.
13. Janoska — Regeny, Bp. 1929. Legradi 255 p.
14. A halottak is elnek — Regeny. Bp. 1931. Singer es Wolfner. 216 p.
Ism.: — Ruzkska Maria = U j Idok 1931. 2. kot. 606. p.
— Csaszar Elemer = Budapesti Szemle 1932. 224. kot. 651. sz. 318—320. p.
— Illes Endre = Nyugat 1932. I . 172-173. p.
— Vajtho Laszlo = Napkelet 1932. I . 57-58. p.
15. Oregek — Regeny, Bp. 1932. Singer es Wolfner. 192 p.
, :
>
Ism.: — Varkonyi Tkusz = Magyar Hirlap, 1932. 279. sz. 22. p.
.
— Zsigray Jiilianna = U j Idok 1932. L kot. 582. p.
16. A delutanhol este lesz — Versek, Bp. 1935. Singer es Wolfner. 129 p.
:
Ism.: — Babay Jozsef = U j Idok 1935. L kot. 766. p.
, j
— Caspar Jeno = Kepes Kronika 1935. 23—24. sz. 25. p.
— Halmi Bodog = Literatura 1935. 171. p.
— Innoeent Erno = Budapesti Hirlap 1935. 152. sz. 19. p.
— Kozocsa Sandor = Napkelet 1935. 403—404 p. Diarium 1935. 185. p.
— yi, = Budapesti Szemle 1936. 241. kot. 255—256. p.
17. Tiszta V I Z — Regeny, Bp. 1938. Singer es Wolfner 220 p.
•
Ism.: — Bodor Aladar = Magyar Nemzet 1939. 41. sz. 27. p.
•
— Dechy Liane = Vigilia 1939. 222. p.
— Kallay Miklos = Kepes Kronika 1939. 1^. sz. 43-44. p.
— Kozocsa Sandor = Katolikus Szemle 1939. 434. p.
<,, • 4
- M a r e k Antal = U j Idok 1939. L kot. 446-447. p.
: .
— Vajlok Sandor = U j Elet 1939. 5 - 6 . sz. 384. p.
— y i = Budapesti Szemle 1940. 258. kot. 56—57. p.
18. Kikoto - Versek. Bp. 1941. Singer es Wolfner 128 p.
Ism.: - Voinovieh Geza = U j Idok 1940. I I . kot. 729. p.
,J .
•
— Erdody Janos = Nepszava 1941. 48. sz. 6. p.
— y i = Budapesti Szemle 1941. 261. kot. 315—316. p.
19. Jarasbiroek - Regeny Bp. 1941. Singer es Wolfner 208 p.
Ism.: — Hamos Gyorgy = U j Idok 1942. I I . kot. 42. p.
— Harcos Otto = Sorsunk 1942. 408—409. p.
— Vajtai Istvan = Delvideki Szemle 1942. 12. sz. 540. p.
•
— y i = Budapesti Szemle 1942. 263. kot. 255-256. p.
20. Terzene — Versek Bp. 1948. Vajna es Bokor, 86 p.
Ism.: — Laurentius = Magyar Nemzet 1948. 246. sz. 4. p.
• J '
21. Teh kikoto — Versek, Bp. 1967. Magveto 165 p.
Ism.: —Falus Robert = Nepszabadsag 1967. szept. 9.
- R o n a y Gyorgy = Vigilia 1967. 270-272. p. es: Olvasas kozben, 1971.
19-22. p.
— Sos Endre = Magyar Nemzet 1967. febr. 26.
— Simon Zoard = Forras 1969. 3. sz. 90—91. p.
,/
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22. Videki allomasok - Versek, Bp. 1974. Magveto. 613 p.
Ism.: — Lengyel Balazs: Verseskonyvrol verseskonyvre. Bp. 1977.
112-114. p.
1,

Magveto.

'Hi..

Falu Tamasrol szolo irodalom (Valogatas)
1. Rubinyi Mozes: A magyar Rilke — kir. kozjegyzo Ocsan. Latogatas Falu
Tamasnal. = Lantos Magazin 1930. I . 640—642. p.
2. Falu Tamas = Pesti Hk-lap Nagy Naptara 1933. 85. p.
3. Berzeviczy Albert: Elnoki iidvozlo Beszed Falu Tamas szekfoglalo rendes
taghoz. = Kisfaludy Tarsasag Evlapjai L I X . 1936. 216—217. p.
4. Falu Tamas olvasmanyairol beszel. — Uj Konyvek konyve Bp. 1937. 116—117. p.
5. Matyas Ferenc: A z elfelejtett Falu Tamas = U j Vilag 1954. 45. sz. 6. p.
6. Illes Endre: Sargulo fenykepek ( A harmincas evekbol). A ketlelku mogyoro regenye
(Falu Tamas) = Elet es Irodalom 1971. 37. sz. 14. p.
7. Kunszery Gyula: „Sargul6 fenykepek" (Hozzaszolas Illes Endre cikkehez.) = Elet
es Irodalom 1971. 39. sz. 2. p.
8. Kunszery Gyula: Falu Tamas kolteszete = VigiHa 1971. 11. sz. 759—763. p.
9. Prukner Pal: Kilenc evtizednyi elet = Pest megyei Flirlap 1971. nov. 17.
10. Simon Istvan: Kolto a Vasut utcaban = Pest megyei Hirlap 1973. 264. sz. 9. p.
11. A kilencvenot eves Falu Tamas koszontese. Mariassy Judit = Elet es Irodalom,
1976. 45. sz. 2. p.; Prukner Pal = Pest megyei Hirlap, 1976. nov. 10. 4. p.
12. Nekrologok: David P. Geza = Katolikus Szemle 1977. 4. sz. 393. p.; Kovassy
Zoltan = Lobogo 1977. 34. sz. 8. p.; Prukner Pal = Pest megyei Hirlap 1977. jul.
14. 4. p.; Varga Mihaly = Petofi Nepe 1977. jul. 17. 5. p.; Vasadi Peter = U j Ember
• 1977. 30. sz. 3. p.; Zentai Kalman = Elet es Irodalom 1977. 29. sz. 8. p.; = Magyar
Hirlap 1977. jul. 14. 8. p.; = Magyar Nemzet 1977. jul. 14. 4. p.; = Nepszava 1977.
Jul. 14. 5. p.; = Nepszabadsag 1977. jul. 14. 7. p.
13. Koffan Eva: Falu Tamas-centenarium. A joslat Ocsan szuletett. = Pest megyei H i r lap 1981. 99. sz. 4. p.
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A PET6FI IRODALMI
MUZEUMBAN 6RZOTT,
KOTETBEN NEM KOZOLT
F A L U TA.MAS M U V E K
JEGYZEKE
A kezirattdr anyaga

»

Citrancs (vers) (kn) 1 p. V. 4320/92.
Elbeszelesek es tarcak. 1943. oktobertol 1972. januar 21-ig. (70 db) 142 p . K
4331/10/1-70
Feljegyzesek (kn.) 7 p. V. 4331/18/1-6
Hetfo (vers) (kn) 1 p. V. 954/1
Jegyzetfuzetek 1929., 1941., 1949 es k n . (10 db) osszesen 213 p. (V. 4331/16/1-10 (temavazlatok, versek, aforizmak, feljegyzesek)
Jelenetek (kn) osszesen 24 p. V. 4331/12/1-4
"*
— Gazdakorben
?
— Heine
'
.
— Jubileum
— Nines papir
Kis haz a Sziv utcaban (szindarab) 1969. augusztus 25.; versek, feljegyzesek (kn) osszesen 36 p. V. 4331/5
Kisregenyek 1953. oktober 30-t61 1967. december 17-ig. Osszesen 1015 p.
V. 4331/9/1-12
— Bejarok (1954)
— Dragam (1953)
— Egy noegylet tortenete (kn)
^
— A fecskek visszajonnek (1963)
— Ket vandor (1956)
— Kitett gyermek (1962)
— Tensurak es tensasszonyok (1967)
Kotettervek (kn) (4 db) Koztiik a Csillagok pora, 770 p. V.
4331/6/1-4
Kotetterv (kn) 388. p. V. 4331/7
Kotettervek (3 db) osszesen 1320 p. V. 4331/8/1-3
— Osszes versei 3. kot. Elet, halal (1910-1945)
— Osszes versei 4. kot. Teli kikoto (1946—1966)
— Osszes versei 5. kot. Hattyudal (1967—1973)
Mufordkasok (kn) (17 db + 1 fiizet) osszesen 44 p. V.
4331/11/1-18
: 112

Napl6k(3. fuzet) 1897., 1898., 1899., 1901. osszesen 106 p. V. 4331/13/1-3
{^orsirissal)
A Nyugatrol (kn) 1 p. V. 2985
Oneletrajzok (kn) 2 p. K
4331/15/1-2
Radioeloadasok es tanulmanyok (kn) (12 db) 84 p. V. 4331/14/1-12
— A z orosz lirarol
— A z orosz regeny
— Gogol (3 db)
— Illyes Gyula es Gorgey
— Lirai foldrajz
— Naplo (osszekoto szoveg)
— Skot koltok (2 db)
'
.
— Utazas Norvegiaban (utlek-as)
— A z Otthon-korrol
Szivem kis varosa (elbesz. kok.) (kn) 50 p. V. 4331/2/1—2
Trieszt—Lisszabon (utinaplo) 1932. augusztus, 1 fiizet, 32 p. V. 4331/17
Vagyakozas (vers) (kn) 1 p. V. 954/2
Vallomas Petofirol Gegyzet) 1972. 2. p. V. 3743/a/2
Versek es verstoredekek (kn) 68 p. V. 4331/3/1-50
Versk-6 fiizetek 1910-1977 juHus 7-ig. (177 db + 18 mell. osszesen 6116 p. + 158 p.
mell. V. 4331/1/1-177.

A konyvtar archivumdban talalhato ujsdgkivdgatok
A . G y . O . (ifjusagi regeny) 16 folytatasban = A z U j s ^ , 1914. Junius 7—\9\A. szept. 27.
Apus (elbeszeles) = Magyar Vasarnap, 1949. augusztus 14.
Buntarsak (elbeszeles) = Vilag, 1949. jiilius 1.
Edesanya (elbeszeles) = ? es Pest megyei Hu"lap, 1960. januar 17.
Egy ferj (elbeszeles) = ? 1942. marcius 1.
Fantazia (elbeszeles) = Magyar Nemzet, 1949. jiilius 27.
Hajnali gyors (elbeszeles) = ?
Jellem (elbeszeles) = Magyar Vasarnap, 1949. aprilis 10.
Mehet! (elbeszeles) = Budapesti Hk-lap, 1936. januar 31.
A mese (elbeszeles) = Magyar Vasarnap, 1949. januar 23.
Negyveneves talalkozo (elbeszeles) = Pesti Hirlap, 1942. szeptember 13.
Nyomozas (elbeszeles) = }
Protekcio (elbeszeles) = ?
Sziget (elbeszeles) = Pesti Hirlap, 1931. februar 19.
Tagsagi dij (elbeszeles) = Pesti Hirlap, 1931. januar 8.
Timar Mihaly idezese (vers) = Magyarorszag, 1925. februar 26
Uj agy (elbeszeles) = Magyar Nemzet, 1949. majus 26.
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Felvetelek
a Petofi Irodalmi Muzeum
Falu Tamas hagyatekabol

A z ifjii kolto

Osz.
Fekete varjak
Feketen sz&llnak,
Szenif6del6ul
O s z i hat&rnak.
Kdtyus a duI6,
T5rt ker6k benne.
Mintha a tunt ny&r
Keresztje lenne.
K^sei pipacs
Bibora lebben,
Piros pillangd
Se repGl szebben.
SzfiU a r«t kSpeny
Ezere, szfiza . . .
Piros vir&gnak
Piros a gy&sza.

Falu Tamas.

A Het 1911. januari szamanak cimlapja es az elso nyomtatasban megjelent Falu Tamas vers a 2. oldalrol

A Padok zeneje cimlapja (1915.)

A Csipke cimlapja (1917.)

Ferfikorban

A lelek mindeniitt kihajt cimlapja (1924.)

f

A LELEIC
AMXDENlTlT KI]-l-\)T

KICSINYESEK

IHTA:

PALU TAMAS

A Kicsinyesek cimlapja (1926.)

Petofi Tarsasag iilese 1926-ban (Falu Tamas a hatulso sorban kozepen)

/
,

J.

.'^ec^

i-v-t*.

Ar</>7

*7
V

, £if

-

-..w

A Fan maradt level kezirata (1929.)

^•i-->^

A^W<r<

^-^V*

A Patak kezirata (1931.)

n i i r c . Uisz-en m r j ; niigyon i i u l u i ; TiKiiMl, n i n e s nu-a
n c k i a k e i i u ii!:ir».j.t, H o s s z i i l h i i i i t a l t u k szogeiiykt't.
Hitt i t a n sxt'p I t i l . . . tiiifiy mvgh
tdr.,'kc<lett? J-;/fiitul
j n o n d o i n un-n i i o k i , h u g y istit juls.szC'tf. l l o n n a i i is
i i i t l h a l t a v o h i a .•(l(!tgY Vesz<-k i i c k i ,.gv j 6 z o n g o r i i i ,
K l v i s z p m l i a i i g v c r s t ' i i v v k r c . E g v ev i n i i t v a m(>r mi'u
hitligathatod.
N a g y o t iel<"i»/(«!f
az
i h o l y u i z a « t i , iava.szi k«Vf
>;<">I«>1.
— S z e r v u s z , >.ietfk. V a r n i i i i .
Kiraly liiibor
f^jcsovalva
jxf/ctj
iitiiiia.
A/t
tuoiidta i u a g a b a n f ( ' l i g h a n g ( » s ; m ;
— Sxerelem.
G l i n y i i s a n a k a i l a i i w n d a i i i , fl« a sy.6 i n k a b b tis/i«iettd banR^oll, mint ahogy
e m b p r e k v a i a m i (i-l e t a e l e s h a t e l o m tun't-t s z o k b i k k i m o n d a n i . O l y a i i
liatalomet.
a m p l y f o l a szegt-ny
emberferget
az
.»
^yftnge p j ' i n c ^ l j a i : t i u J a s . feiz, tnfiyelts«'-g (>ppfn u g y
twm t u d j a k m e R v M e n i , m i n t a h o p y a n w m
tudjak
mcpsvMeni
t-gy l i j . m o d m i h e r p a i o f a p a p f r f a l a i cgy
t i i ' g y v f n k H l e s a g y u cH<>n

Falu

Tam4s u|

versei

Setabot
A iK.'vem l i j mi'g, nam k«pt>C(,
.Siinogatod <'s s u t l o g w J .
D a j k a l g a i i x i es I « i g e t « d ,
S (1 suivpd k o r i i i k e r g e t c d .
ih: m o i l a isxiv i s m«gb«>t<>l,
ir:> siHaisz, r A t a m a s z k o d o l .
S m<'gy Vf»icd h u i i a s<';labol.
M i g <>8y s a r o k b a n o H h a g y o d .

O r o k k i iln&.
ha
Szalmavirfig volniil.
i ; ! f n t 6 idoVx*
ib'l«>mos<>!yo!4nal.
f ) f f l e v t ' i i 10 v a g y .
l - i u n j n «'s t o r d k e t i y ,
Ro^sdAl kaps?. a wapt6l,
K e l t M o r s z a s«*ll>en.
Mt»g k<>ll iTtakI t a m i l n o d .
H a m e g wm
lamdtad;
K i virSgoi iievel.
A/ virfigot t u i l l u t .

drk4aybea igy^nuOc
OrkenylHMi a g y l i z i i a k ,
H a n g j a i d e dtrf>hnn.
ICziist «"ke
mnk
Az arany homokban.
Kzii.M e k e I'tszik,
B t m g a « <>ke s z a r v a ,
K i mojjotte !6pked,
l l g y 1i;e/<'v«>l t a r t j a .
K i Hiogottc l e p k e d ,
Kgy kezevel tarfja,
MAsikat bedobta
A vi^rstivatarlsa.
fin Uram, Ten^kpd
l i g y i k sem vesxeft e l .
A i d d meg txi egy-kejtiSt
Min<l a kH
kezeddcH

A legszebb
A legszelib a z , m i ! f a t y o l f o d \w,
Amif csak sejietii lehej.
K e n d f i a l a t l az asszony vfilla,
S a liigy v<ma| k e b l e f e l c U .
Jlajlotl c s u k l d j a n a fehtrs^R,
M e l y e t k a r i x r e c rkr k o r i i i ,
A l^>ggomb, m i l a s z ^ l W ^ p e t l .
S mmt
magosan fenn ropiil.

mi>r

L o g s z e b b a iiy<'lv«^n v o n a g I A
Mclv m c g b a l k i a K i i i d a t l a m i l ,
•S mint a snokfikfit vtzsugara,
A s / i v (aviira v i s s z o h i d l .

Falu Tamas versek az Uj Idok 1932. februar 7-i szamaban
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Falu Tam6s: Versek

Latja a kiilonos crzesekkel kiizkodo fiut, amint megy es elismetli
ma^anak: halal jart volna e r t e . . . egy vcletlen: s meghalhattam volna...
aziin Szkulezin fog tunodni — hogy is tortent — folyton ragodik
bonne — miert bocsajtottak el eppen akkor, amikor b e v a l l o t t a . . . Rej*
telmes vagyok egy embcrben, gondolja a tolmacs es nagyot nevet:
ugy jatszottam valakivel, ahogy a mi tolmacsunk jatszik veliink: em*
berekkel — imainkat, vagyainkat, rcmenyunket hamisan forditva le
elet s halal kozott.
S kacagva odebb lodul a tolmacs. Kimegy a tengerpartra s nezi a
vizjelzo oszlopokat, ahova holdtolte elott, regen, kikotoztek az elitel*
teket. S ha feljott a telitanyeru Hold, az eziisttol csillogo viz a latha*
tatlan dagalytol cmclve megfojtotta a v e r g o d o k e t . . . S a dozse pipazva
nczte oket barsonykabatban, palotaja ablakabol.

GELLtRl

AN DOR ENDRE

TAVASZ...
Tavasz, mas t^jaf alakits,
Ne legymindigcsak gyatra giccs.

Vaiami mast, vaiami mast,
Kicsit furcs^t, kicsit hibasf.

Riigy es virag, riigy es virag,
Megunfa mar ezt a vilag.

Ne csak mindig
tok^Ietest,
A levelet mas szinre fesd.

Egesz fekefere talan,
Aztan hullasd mindj^rt

ream.
FALU

NY Am

TAMAS

ESTE

LehanyatloU a nap lilan,
Esfebe fuf a deluian.
Vegere jar kinn a robot,
A fogat is elrohogott

Sdm akaclomhok
alatt
Oreg paraszt lassan halad.
Nem menf erte fogat, szek4r,
De majd igy is csak haza^r.

Kiiitkoznek a csillagok,
FelszaUnak a j6 illatok,
Szakmellu kis ufcak kozott
A szeker is hazadocog.

A robotos megjoff
gyalog,
Kutyik most ne ugassatok.
Vagy ha kell, hogy ugassatok,
Ugassatok a fogatot.
FALU

Falu Tamas versek a Nyngat 1934. Julius 1—16-i szamaban

TAMAS

A z ocsai otthoni

A „versir6 fuzetek" utols6 lapjaib61

/

