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FALU Németh Zoltán

FALUPOÉTIKÁK TÉRBEN ÉS IDŐBEN

Egy fogalom diskurzusba emelésének megkerülhetetlen paradoxona, 

hogy az sokkal többet árul el a beszélőről, mint magáról a fogalomról. 

A falu fogalmának diskurzusba emelése során ugyanezzel a paradoxon-

nal szembesülünk, jelesül azzal, hogy a falu irodalmáról, a falu poéti-

kájáról szóló kijelentések annak a térnek az uralására hivatottak, amely-

ben kijelentéseink elhangoznak. Jól látható, hogy a falu – jelentsen 

bármit is a fogalom – poétikájának tematizálása a magyar irodalomban 

aligha mehet végbe ideológiai tartalmak nélkül. A falu fogalmá ba 

ugyanis rengeteg ideológiai-politikai jelentés íródott bele az évtizedek 

és évszázadok során, vagyis az az értelmező, aki a jelen perspektívájából 

nyelvként szembesül a kérdéssel, szükségszerűen néz szembe a fogalom 

történetiségével is.  

A falu mint történeti jelenség az írásbeliség előtti időszakra nyúlik 

vissza, a neolitikumba, éppen ezért a kollektív tudattalan része, amely 

mintha kívül esne az írásbeliségen. Az ausztrál régész, Vere Gordon 

Childe az 1920-as években alkotta meg a „neolitikus forradalom” fo-

galmát, amely a neolitikum időszakában a vándorló, vadászó-gyűjtö-

gető életformáról való leválásra utal, s amely a letelepült, földművelő 

életformára való áttérést eredményezte – végső soron a falu megjelené-

sét. Ez a váltás körülbelül az i. e. 12. évezredben történt, azaz nagyjából 

14 000 éve létezik falu. Mivel az írás csak i. e. 3100 körül jelent meg, 

a falu 9000 évig létezett az írás előtt, és eddig 5000 évet töltött az írás-

beliségben. 

Talán ezért is van, hogy a falu paradoxona ugyanaz, mint a testé: 

szövegként tudjuk csak elgondolni, de létezése mintha folyamatosan 

kétségbe vonná a róla alkotott szövegeket és irodalmat. Egy bizo-

nyos nézőpontból a falu az analfabetizmus helyszíne, a nyelvtelenségé, 

a nyelvjárás helye, a normától való eltérés, a hiba helye – a falu nyelve 

a normán kívül esik, lekezelt és megvetett, elutasított, megbélyegzett. 

A falu nyelve az alsó regiszter, a már-már érthetetlen, minimalista, 

archaikus nyelv, a másodlagos, amelyen nem mondhatók el a dolgok és 

az érzelmek, amelyen semmi értelmes nem mondható el. A falu kiírja 

magát a hatalmi viszonyokból (a falu bolondja), falu az, ami marginális.

A falu mint témaválasztás látszólag önmagáért beszél egy irodalmi 

lap esetében, mégis ejtenünk kell róla elöljáróban néhány szót. A Szép-

irodalmi Figyelő hagyományaival ellentétben ugyanis ezúttal nem 

felkérésre született tanulmányokat közlünk, hanem válogatást A magyar 

falu poétikái című, 2016. március 3–5. között rendezett konferencia 

anyagából. A tanácskozásnak, melyet a Fiatal Írók Szövetsége égisze 

alatt online testvérlapunk, a SZIFONline főszerkesztője, Korpa Tamás 

szervezett, a borsod megyei Szögliget adott otthont. Az előadásokból 

pedig az derült ki, hogy a falu egyáltalán nem beszél önmagáért – leg-

alábbis irodalmi értelemben. Van-e saját hangja, saját nyelve a falunak? 

Vajon szükségszerű-e, hogy mindig kívülről beszéljenek róla, legyen 

szó akár oda látogató városi, akár onnan elszármazott „parasztírókról”? 

S van-e még egyáltalán falu, ha pedig nincsen – vagy már eltűnőben –, 

pontosan mit is veszítünk el vele? Persze falu mindig volt, van és lesz. 

Akkor is, ha hallgat. De szerzőinknek ezzel együtt is bőven volt mit 

mondaniuk róla. 
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nálja fel a vertikális kiterjesztés lehetőségeit, mind felfelé, mind lefelé. 

Egyrészt a magasépületek, lakótelepek, irodák, felhőkarcolók által fel-

osztott szimbolikus felső tér értelmében, másrészt ugyanezt végzik el 

az alagutak, földalattik, metrók, a csatornahálózat, a kórházak szute-

rénjei az alsó tér viszonylatában.     

Azt mondhatjuk, hogy a hagyományos falu ideje a „mitikus”, cik-

likus idő. A falu emlékezete rövid időre terjed ki, egy-két generációra. 

A ciklikusság több, egymásra rétegező ciklust jelent: a minden évben 

megismétlődő évszakok, továbbá a vallási ünnepek rendjét, valamint 

a generáció értelmében megújuló ember idejét (születés, házasság, halál). 

Míg a falunak történelmi tudata alig van, a 21. századi város ideje az 

örök jelen, melyet a média és a technikai újítások generálnak. 

Az irodalomtörténet arra tanít bennünket, hogy a falu – különféle 

szemiotizáló eljárásokon keresztül – rengeteg eltérő jelentés generálá-

sára vált alkalmassá. A falu-város viszony mellé odarendelhető a falu-

nomád dichotómia is. Főleg a mozgás és a dinamika felől nézve válik 

ellentétes értékek és érdekek hordozójává a két fogalom. A falu helyben 

van, mozdíthatatlan, zárt, pontosan behatárolt terület, az elementárisan 

statikus tenyészet értelmében. A faluból nincs értelme kiköltözni, telje-

sen önellátó, a falu szántóföldjein, kertjeiben minden megterem, ami 

az élet végtelen továbbításához, továbbörökítéséhez szükséges. A falu ve-

getatív és vegetáló életforma, amely időben végtelen, tökéletes szerkezet. 

Ezzel ellentétben a nomadizmus a folytonos helyváltoztatás, dina-

mizmus, csere és vágy kategóriája felől épül fel. A nomadizmus az 

Idegenség és a Másság radikális megtapasztalását jelenti, a folytonos 

változásnak és az ismeretlen fenyegetésének való kitettség állapotát, 

amely a kultúra és a nyelv cseréjétől egészen annak elvesztéséig terjed. 

A falu világa viszont az abszolút ismert világa, a teljes, végtelen Azo-

nosság állapota. A nomád életmód tökéletes tagadása a falu életmódjá-

nak: míg a vándorlásban a kultúrák viszonylagossága manifesztálódik, 

addig a falu a saját kultúra zárt, változtathatatlan világát jelenti. 

A falu – ha a Miwon Kwon által használt fogalomból indulunk ki – 

helyspecifi kus művészet, amelyet „a természeti táj anyagszerűsége, 

valamint a mindennapok tisztátalan és közönséges tere”1 irányít. A falu 

1 „A modernizmus szeplőtlen és tisztán idealista terét aztán radikális módon kiszorította 
a természeti táj anyagszerűsége, valamint a mindennapok tisztátalan és közönséges 
tere. A művészet tere megszűnt tiszta lap, tabula rasa lenni – valós térré vált. Ahelyett, 
hogy a műalkotást vagy az eseményt egy »testetlen szem« pillanatnyi jelenésként érzékelte 
volna, az »itt és most« egyszeriségét a maga testi mivoltában, a fi zikai kiterjedés és az idő-
beli tartam érzéki közvetlenségében kellett átélnie (ezt nevezte Michael Fried gúnyosan 

A falu fogalmának értelmezésekor olyan dichotómiákban helye-

ződik el, amelynek hatalmi-alárendeltségi viszonyait a legkülönfélébb 

képzetek strukturálják. Ilyen a sokat emlegetett falu-város ellentét, 

amelyben ökológiai aspektusok felől a falu jelenik meg az ellentétpár 

kiemelt, pozitív tagjaként, ellenben a civilizációs fejlődés felől nézve 

a falu az állandóság, sőt a civilizációs elmaradottság képzetével társul. 

Vagyis a faluról mindig mások beszélnek és tesznek megállapításokat, 

városi nyelven, városi szokások felől, városi nézőpontból – a falunak 

nincs nyelve sem önmagára, sem a világra. 

Külön vizsgálat tárgya lehetne a falu és a város térbeli kiterjedése is. 

Mind a mai város, mind a mai falu értelmezhető a horizontális kiterje-

dés, a tér horizontális felosztása felől, de egészen más módokon. Míg 

a város horizontális kiterjedése a házak, utcák építményszerű együt-

tesében materializálódik, s az utolsó házat elhagyva magunk mögött 

hagytuk a tulajdonképpeni várost, addig a falu fogalmához hozzátar-

toznak a dűlők, a pincesor, a szántóföld, a gyümölcsös, a falut körül-

ölelő földterület. Egy pincefaluról, pincesorról mindig pontosan lehet 

tudni, melyik településhez tartozik, és éppen a felosztás territoriális 

képzetei eredményezik, hogy még akkor is egy távolabbi település része 

lehet, ha fi zikailag közelebb esik más faluhoz. Ez azt is jelenti, hogy 

a falu – említett részeivel együtt – paradox módon akár nagyobb terü-

letre terjesztheti ki hatósugarát, mint a város.

Másrészt arra is érdemes utalni, hogy a 20. századi város-falu di-

chotómiába hogyan írja bele magát a település vertikális kiterjesztése, 

a tér vertikális felosztása. A faluban egyetlen magas épület található, 

a templom, tetején a szakrális jelképpel – több vallás esetében két-három 

templom. Ez azt jelenti, mármint a vertikális kiterjedés faluszerű fel-

osztása, hogy a falu nézőpontjából a magasság mindig a szakralitás 

képzeteihez kapcsolódik, míg a hétköznapi létezés terei a síkban, a föld-

felszínhez kötötten találhatók. A falusi életet a föld felszíne struktu-

rálja, minden ellépés, minden kilépés innét szimbolikusan a metafi zika 

vagy a szakralitás képzeteihez köthető, a templomhoz vagy a temetőhöz. 

(És talán a borospincéhez, amely éppen ezért illeszkedhet viszonylag 

problémamentesen a szakralitás képzetköréhez.)

A falu-város dichotómia egész sor más szimbolikus ellentétpárt is 

generál: a falu passzív – a város aktív; a falu zárt – a város nyitott; a falu 

régi – a város új.

A falu vertikális térfelosztásával teljesen ellentétes a 20–21. századi 

város térfelosztása, amely a hétköznapi létezés céljaira tudatosan hasz-
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képes műalkotást és múzeumot létrehozni önmagából, a nomadizmus 

nem – mivel a nomadizmus időhöz kötött, és elszórt térfragmentu-

mokat hagy maga után, míg a falu ugyanahhoz a térhez kötött, térbe 

horgonyzó, és alig tud valamit kezdeni az idővel, éppen a végtelenségre 

berendezkedő jellege folytán.  

A falu mint intézmény évszázadokon át jelentős szerepet töltött be 

az irodalmi életben: a magyar irodalomban a falu szerepe a romantika 

koráig megkerülhetetlen. Irodalmi központként működött Alsó sztre-

gova Rimay Jánosnak köszönhetően, Petrőczy Kata Szidónia pedig 

Stubnyafürdőn vált költővé, az ide látogató főúri családok irodalmi 

szalonjainak hatására. Még az 1800-as évek elején is Széphalom, azaz 

Bányácska volt a magyar irodalom központja Kazinczy Ferenc mun-

kásságából kifolyólag. 

Másrészt a falunak az irodalmi intézményrendszerrel, a nyilvános-

sággal és az irodalmi élettel való kapcsolata éppen a 19. századtól kez-

dődően olyan formát öltött, amely az eltávolítás, a marginalizáció és 

a deterritorizálás fogalmaival írható le. Leginkább az irodalmi reme-

teségre gondolhatunk, vagyis a vidékre kerülő, életét legnagyobbrészt 

falun leélő „remete írókra”. A magyar irodalom több ilyen remete írót 

ismer. Az első talán a „bihari remete” Bessenyei György volt, de a niklai 

remete Berzsenyi Dániel és bizonyos értelemben a „széphalmi mester” 

Kazinczy Ferenc is ide sorolható, továbbá a sztregovai remete Madách 

Imre, sőt a szlovákiai magyar irodalom 20. századi irodalmi remetéje-

ként került be a köztudatba a stószi remete Fábry Zoltán. A falu és az 

irodalom kapcsolata tehát egyáltalán nem zavartalan, sőt a falu az iro-

dalmi érvényesülés és karrier teljes lehetetlenségét, illetve bizonyos 

értelemben elutasítását jelenti sok esetben.   

A falu otthona lehet egy sajátos közösségnek is a csoportos reme-

teség értelmében, amelyet formálhat a hippi életstílus, de más under-

teatralitásnak) a befogadónak. A helyspecifi kus mű megjelenése hajnalán arra törekedett, 
hogy szétbonthatatlan, elválaszthatatlan kapcsolatot alakítson ki a hellyel, és a befogadó 
fi zikai jelenléte tegye őt teljessé. A művészetnek a hely aktualitásához kapcsolódó új 
elkötelezettségében számos szükségszerűség talált egymásra: így a tradicionális médiu-
mok, mint a festészet vagy a szobrászat, korlátainak és intézményi kereteinek meghala-
dására tett (neoavantgárd) kísérletek; a jelentésnek a műből a kontextus esetlegességébe 
való áthelyezésének ismeretelméleti kihívása; a régi kartéziánus modellről a testi észlelés 
fenomenológiai megközelítésére való radikális átállás, valamint a műveket szállítható 
és csereszabatos áruknak tételező kapitalista piacgazdaságnak ellenálló öntudatosság.” 
Miwon Kwon, Egyik helyet a másik helyett. Megjegyzések a helyspecifi kusságról, ford. Erss 
Nikolett = A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, szerk. 
Kékesi Zoltán – Lázár Eszter – Varga Tünde – Szoboszlai János, Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, Budapest, 2012, 108–109, www.mke.hu/adat/szoveggyujtemeny.pdf.

ground, szubkulturális csoportképző elv is. A magyar irodalomban is 

találunk ilyen lehetőséget, az ún. Szatina-eszmét mint a leszbikus elvo-

nulás és kiteljesedés szimbólumát. Szatina az 1990-es években a leszbi-

kus falu mítoszát építette fel: itt írta Kecskerúzs című regényét Gordon 

Agáta, egy leszbikus közösség is kialakult, illetve egy fi lm is született 

az itt élők és a leszbikus kapcsolat témájában.2

A faluval kapcsolatos ideológiai kisajátítás olyan irodalmi vitákat 

generált, mint a híres Szabolcska Mihály–Ady Endre-vita, amely 

Karinthy Frigyes által nyert parodisztikus nyelvet, vagy az 1930-as 

évek népi irodalmának szociográfi ái, illetve az ötvenes-hatvanas évek 

szocialista realizmusának faluábrázolásai (Sánta Ferenc: Húsz óra). 

Témánk szempontjából érdemes a kortárs magyar irodalom felé for-

dulni, és olyan alapvető kérdéseket feltenni, mint hogy vajon van-e 

még falu, van-e a falunak nyelve, illetve hogyan lehet nyelvet adni 

a falunak? Tőzsér Árpád jellegzetesen modernista választ ad ezekre a 

kérdésekre egy interjúban, hiszen metafi zikai, imaginárius tartalmakkal 

látja el a falu jelentéseit.3 Másrészt jó szemmel veszi észre, hogy a falu 

mára urbanizálódott, kis(ebb) városként jelenik meg, lakosai közül 

a hagyományos falusi munkákat az elenyésző kisebbség végzi – a falu 

megszűnt falunak lenni.

Másfelől azonban a falu fogalmának radikális kiterjesztését is meg-

fi gyelhetjük a kortárs kultúrantropológiai diskurzusban, a Marshall 

2 Kertész Anna, Leszbikus falu vagy kihalás szélén álló település. Szatinán jártunk, Vasár-
napi Hírek 2012. október 7., www.vasarnapihirek.hu/fokusz/leszbikus_falu_vagy_kihalas_
szelen_allo_telepules_szatinan_jartunk.

3 „Az a bizonyos Gömörország a mi hőskorunkban, az ötvenes évek végén és a hatvanas 
évek elején úgy képződött meg, mint a »szlovákiai magyar irodalom faluja«. Annyian 
jöttünk, írók, költők Gömör rejtélyes várai, hegyei közül, akkor még aránylag jól önszer-
vezett faluközösségekből, s persze mindnyájan természetellenesen feltupírozott népi 
öntudattal, hogy írásainkban Gömörország valamiféle kozmikus faluvá mitizálódott. 
Szemben a világgal mint kozmikus várossal. Egyfajta új-romantika volt ez, olyan roman-
tika, amely ma már teljességgel használhatatlan. S nemcsak azért, mert a romantika 
általában az, hanem azért is, mert egyenesen komikus volna akkor a falut idealizálni, 
mikor az már mint életforma tulajdonképpen eltűnt, s mivel a hagyományos falu nem 
kőből és téglából épült, tehát kevéssé maradandó, eltűnőben van tárgyi kultúraként is. 
Ahogy korábban a tanyavilág, most a falu világa pusztul el, s a Felvidéken (s persze 
nem csak ott) olyan mértékben urbanizálódik, hogy falvaink ma már inkább kisvárosok, 
mint falvak. De bennünk, akik falun szocializálódtunk, nem tűnik, nem tűnhet el a falu, 
hanem valamiféle »éjszakai tudatként« tovább él. (Ha jól emlékszem, Jung nevezi az 
álmot, az értelem kikapcsolódását s az élet szerves erőinek tudattalan továbbműködését 
éjszakai tudatnak.) Ez az éjszakai tudat, ha jól megnézzük, már önmagában egyfajta 
irodalom, de nem valóság s nem is fi kció, hanem egy harmadik minőség: olyan imagi-
nárius világ, amelynek nagyon is szükségszerű következményei vannak, azaz minden 
képzelet-jellege ellenére is valóságként működik.” Az újra kitalált élet. Tőzsér Árpád az 
Alexandra Pódiumon, Tiszatáj 2007/11., 40.
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McLuhan-i „globális falu” fogalmának értelmében.4 Falu, város és no ma-

dizmus az új média korában elveszítette korábbi jelentéseit, pontosabban 

az új média közegében rekontextualizálta azokat, és így értelmeződik 

egy egészen új szemiózis felől, hiszen a médium tömeget hoz létre, amely 

nomád módjára járja be az internet tereit. 

Egyrészt tehát a falu fogalmának radikális újmediális kiterjesztésé-

ről van szó, másrészt a falu fogalmát fenn lehet tartani a mediális háló-

zaton kívüliség tartományára is. Falu a zárvány, ahonnét nincs tovább, 

a nyelv sötét zuga, a totális kilátástalanság, az alárendeltség nyelve. 

Deleuze–Guattari nyomán: a falu nyelve az, amikor úgy írunk, mint 

„egy gödrét kaparó kutya vagy odúját ásó patkány”.5 

Erre tesz kísérletet a kortárs magyar irodalomban Borbély Szilárd, 

akinek a Berlin – Hamlet (2003) utáni kötetei úgy is értelmezhetők, 

hogy szövegei programszerűen az „alárendelt” nézőpontjának adnak 

helyet, s az „alárendelt nyelv” lehetőségeit keresik. A Szemünk előtt vo-

nulnak el (2011) című kötetbe felvett drámák közül az Olaszliszkai az 

általában vett gyilkosságot vizsgálja a mai magyar társadalom, a zsidó 

soá, a görög sorsdrámák és a zsidó-keresztény moralitásjátékok háló-

jában, a roma identitásra is utalva. Különösen a dráma szerkezetébe 

helyezett A kicsempészett levél című jelenet szövege értelmezhető az 

alárendeltnek adott nyelv kontextusában, hiszen elvétései, helyesírási-

nyelvhelyességi-stilisztikai hibái szinte a nyelvtelenség határára ka-

lauzolnak. 

Az alárendelt nyelvének kiterjesztése a Nincstelenek (2013) című re-

gényben megy végbe a legkomplexebb módon. A politikai alárendeltség, 

a paraszt, a munkás, a gyerek, a nő, a zsidó, a cigány, az idős ember, 

a testi fogyatékos identitása, kiszolgáltatottsága, traumatikus dimenziói 

és az állati lét mint a kiszolgáltatottsági viszonyok legalsó szintjére ke-

rült létforma a regény bonyolult alárendeltségi hálózatát hozzák létre. 

A Nincstelenek reménytelen, kilátástalan világa mintegy egymásra kopí-

rozza az alárendeltségi viszonyok, pozíciók és nyelvek területeit, s ezáltal 

a trauma végső jelentéseit, a kimondhatatlanság regisztereit variálja.

Hasonló kérdések mentén strukturálódik Jónás Tamás Cigányidők 

(1997) című kötete is.6 A faluból a városba települők migrációs tapasz-

4 Marshall McLuhan, A Gutenberg-galaxis. A tipográfi ai ember létrejötte, ford. Kristó 
Nagy István, Trezor Kiadó, Budapest, 2001, 173.

5 Gilles Deleuze – Félix Guattari, Kafka. A kisebbségi irodalomért, ford. Karácsonyi 
Judit, Qadmon,Budapest, 2009, 38.

6 „Azt se tudtam, hogyan szólaljak meg. Szépen vagy természetesen. Tudtam én szépen 
beszélni, hiszen megtanítottak a nevelőszülők Miskolcon, de tudtam én természetesen 

talataival különösen Háy János regényei foglalkoznak: A gyerek (2007) és 

a Napra jutni (2014) is a faluból a városba kerülő, a városi életmódhoz 

asszimilálódó, szüleitől, családtól elszakadó gyerek perspektíváját jele-

níti meg az értékrendváltás története kapcsán. Háy nagy vitát kiváltó 

Az asszimiláns című esszéje is ezzel a kérdéssel foglalkozik, felvetve 

a kétkultúrájúság, a nyelv és az identitás kérdéseit.7 

A jelen perspektívája felől nézve a fentiek nyomán háromféle falu-

felfogás körvonalazódik:

1. A modernizálódó, átalakuló vagy inkább már átalakult falu, amely 

már nem falu, hanem város, kisváros (a kertváros értelmében), annak 

minden modernizációs előnyével – önmagában megálló agglomeráció, 

előváros.

2. A globális falu, amely az új média eszközeivel tömegembert állí-

tott elő, akinek tökéletesen mindegy, hogy egy belvárosi kávéházból, 

egy lakótelepi lakásból vagy egy falusi családi házból csatlakozik rá 

a világhálóra.

3. Az alárendelt falu, amely az analfabetizmus helyszíne, a nyelv-

telenségé, a nyelvjárás, a normától való eltérés, a hiba helye, a lekezelt, 

megvetett, elutasított, megbélyegzett, marginális falu.

is – azt mondják ma rá, hogy palócul –, aztán újra elfelejtettem a szép beszédet, mert 
anyunak fájt, hogy elvették az ő fi át, hogy átnevelték, de újra megtanultam szépen be-
szélni, mert Szombathelyen csak nevetettek minden hangomon, szórendemen, éneke-
men: »Adjak-e egy kicsit a kenyeremből? Hát ez meg mi, la? « Nem tudtam eldönteni, 
bármennyire is akartam, melyikünk az értékesebb: az én, az ő vagy a mi. Az itt, az ott vagy 
a sehol.” Jónás Tamás, Cigányidők, Bár, Szombathely, 1997, www.sulinet.hu/oroksegtar/
data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/ciganyidok.

7 „A nyelv, amiben a múltam eseményei zajlottak, különbözött attól a nyelvtől, amibe bele ke-
veredtem. Nem csupán azért, mert nekem a hol a kapa, édesanyám? volt az alapmondat, 
míg a budapestieknek az anyu, hová megyünk nyaralni?, hogy nekem a sajt disznó volt, 
nekik ementáli, s a bogyósgyümölcsöt nem dekára, hanem mázsára mértük. Az a nyelv, 
amit én beszéltem, más nyelven túli támaszokkal bírt.” Háy János, Az asszi mi láns, Élet és 
Irodalom, 2008. december 8., www.es.hu/hay_janos;az_asszimilans;2008-12-08.html. 


