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1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 

Javaslat az ócsai Falu Tamás életmű 
Kulturális örökség kategóriájú örökség 
Ócsa Város Települési Értéktárába történő felvételéhez 
 
Készítette:  
Pappné Hajdu Katalin Bizottsági elnök 
                                                                        (név)  
                                                                          (aláírás)  
  Ócsa, 2015. szeptember 25.                                          (település, dátum)  
(P. H.)  
 
I.  
A JAVASLATTEVŐ ADATAI  
 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezető 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  
 
Név: Pappné Hajdu Katalin 
Levelezési cím: 2364, Ócsa Dózsa Gy. u. 19. 
Telefonszám: 0620 326-3325 
E-mail cím: pappne.hajdu.katalin@opke.ocsaportal.hu 
 
II.  
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése Falu Tamás életmű 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások X□ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus 

 
  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 2364, Ócsa Falu Tamás utca 44. 
 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  
X□ települési □ tájegységi □ megyei □ külhoni 

magyarság 
    
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
 

Falu Tamás életmű 
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Keresztlevele	  tanúsága	  szerint	  1881.november	  10-‐én	  született	  Markbreiter	  Adolf	  magánzó	  és	  Fuchs	  
Laura	  házasságából	  Kiskunfélegyházán.	  Német	  eredetű	  nevének	  magyarosításához	  1894-‐ben	  járult	  
hozzá	  a	  belügyminiszter.	  

A	  Monor	  mellett	  lévő	  Vasad	  pusztán	  töltött	  nyugodt,	  tanyasi	  gyermekévek,	  a	  monori	  	  elemi	  	  
iskolában,	  majd	  a	  kecskeméti	  	  református	  kollégiumban	  zajló	  diákévek	  után	  már	  Balassa	  Lajos	  néven	  
érettségizett	  le	  1899-‐ben.Középiskolás	  korában	  került	  elválaszthatatlan	  kapcsolatba	  az	  irodalommal.	  

1907	  volt	  a	  békés	  polgári	  révbejutás	  éve	  dr.	  Balassa	  Lajos	  számára:	  ügyvédi	  vizsgát	  tett,	  majd	  a	  
monori	  közjegyzői	  irodában	  kapott	  állást.	  

	  1911-‐ben	  felvette	  a	  Falu	  Tamás	  írói	  nevet.	  Ősz	  című	  költeménye	  a	  Hétben	  már	  ezen	  a	  tudatosan	  
választott	  néven	  jelent	  meg.	  Ezt	  követően	  Falu	  Tamást	  hamarosan	  befogadták	  az	  irodalmi	  berkek.	  
1914-‐es	  dátummal	  már	  Juhász	  Gyulától	  őriz	  kedves	  hangú	  levelet,	  később	  pedig	  nagysikerű	  önálló	  
estet	  rendeztek	  Falu	  Tamás	  megzenésített	  verseiből.	  

	  1924	  augusztusában	  kinevezték	  Ócsára	  közjegyzőnek.	  Ezután	  itt	  élt	  haláláig.	  Ócsán	  illetve	  Dabason	  
közjegyzősködött	  nyolcvan	  éves	  koráig.	  

	  1934-‐ben	  Falu	  Tamás	  képviselte	  a	  hivatalos	  magyar	  irodalmi	  életet	  Linzben	  a	  Batsányi	  János	  
hamvainak	  hazahozatala	  alkalmából	  rendezett	  ünnepélyen.	  

A	  Petőfi-‐és	  Kisfaludi	  Társasággal,	  valamint	  az	  Új	  időkkel	  és	  a	  jobboldali	  írókkal	  való	  személyes	  
kapcsolata	  miatt	  1948	  után	  hosszú	  ideig	  nem	  publikált,	  sőt	  alig	  írt.	  A	  szocializmus	  építésének	  első	  
lendületes	  évei,	  később	  a	  személyi	  kultusz	  időszaka	  nem	  kedvezett	  a	  finom,	  halk	  Falu	  Tamás-‐i	  lírának.	  
Még	  a	  vele	  kapcsolatos	  ez	  időben	  írt	  méltatások	  zöme	  is	  kéziratban	  maradt.	  

Az	  1956	  utáni	  konszolidáció	  éveiben	  Újra	  kezdték	  felfedezni	  Falu	  Tamást.	  Verseit	  elsősorban	  az	  élet	  
és	  Irodalom,	  a	  Vigília	  és	  a	  Pest	  megyei	  Hírlap	  közölte	  

1964-‐től	   a	   rádió	   is	   több	   ízben	   tűzte	   műsorára	   verseit	   és	   a	   költővel	   készült	   interjúkat.	   Több	  
alkalommal	   rendeztek	   Falu	   Tamás	   szerzői	   estet	   például	   a	   Fészek-‐	   és	   a	   Kossuth	   Klubban.	   Kiterjedt	  
levelezése	   is	   igazolja,	   hogy	   ha	   szerényen	   is,	   de	   benne	   élt	   a	  magyar	   irodalom	   vérkeringésében.	   Az	  
1960-‐70-‐es	   években	   levelező	   viszonyban	   állt	   Áprily	   Lajossal	   ,	   Csuka	   Zoltánnal,	   Devecseri	   Gáborral,	  
Germanusz	  Gyulával.	  

1971-‐ben	  a	  90.születésnapján	  a	  szűkebb	  pátria,	  Ócsa	  díszpolgárává	  választotta	  a	  költőt.	   (1945	  után	  
Falu	   Tamás	   kapott	   első	   ízben	   díszpolgári	   címet	   Magyarországon.)	   A	   Pest	   megyei	   Népművelési	  
Tanácsadó	  Golldmann	  György	   filmstúdiója	   filmet	   készített	   Falu	   Tamásról	   Téli	   kikötő	   címmel.	   1971-‐
ben	  megkapta	  a	  	  munka	  érdemrend	  arany	  fokozatát.	  

Élete	  utolsó	  éveiben	  csendben,	  kiegyensúlyozott,	  békés	  öregségben,	  de	  nyomasztóan	  magányosan	  	  
élt.	   1977.	   július	   13-‐án	   96	   éves	   korában	   érkezett	   el	   a	   legutolsó	   állomás.	   A	   gyászszertartáson	   az	  
Írószövetség	  nevében	  Fábián	  Zoltán	  búcsúztatta.	  

1981-‐ben	  Falu	  Tamás	  születésének	  100.	  évfordulója	  alkalmából,	  házában	  kialakították	  a	  Falu	  Tamás	  
Könyvtárat	  és	  benne	  a	  költő	   ingóságaival	  berendezték	  a	  Falu	  Tamás	  emlékszobát,	  mely	  mind	  a	  mai	  
napig	  nyitva	  áll	  az	  érdeklődők	  előtt.	  

A	  könyvtár	  épületének	  falán	  elhelyeztek	  egy	  Falu	  Tamást	  ábrázoló	  domborművet,	  mely	  ifj.	  Pál	  Mihály	  
szobrászművész	  alkotása.	  
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Falu	  Tamás	  végső	  nyughelye	  az	  ócsai	  temetőben	  található.	  A	  Kisfaludi	  Stróbl	  Zsigmond	  által	  tervezett	  
síremléke	  fekete	  márványból	  készült.	  

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Falu Tamás Ócsán végzett munkássága felbecsülhetetlen. Verseskötetei és prózai munkái 
hazánk élvonalbeli költői közé emelték. Hagyatéka érték Ócsa és Pest Megye számára is. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
G.Sin Edit: Falu Tamás c. kismonográfia 
konyvtarocsa.hu 
Wikipedia 
 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
konyvtarocsa.hu 
 
 
III.  
MELLÉKLETEK  
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja  
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek  
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat  
 

 

 


