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Földalatti perspektívák

A legismertebb földalatti 
emlős egy cseh rajzfilm-
figurának köszönhetően 
gyerekek nemzedékei-
nek vált kedvencévé, a 
felnőtteket viszont már 
annál inkább megosztja. 
Sokan kiemelik a kár-
tevők elleni hasznossá-
gát, a pázsitot kedvelők 
azonban folyamatosan 
harcolnak ellene. Sze-
münk elől rejtett életmódja miatt keveset 
tudunk róla, titokzatosság lengi körül, 
mint Tamás Tímea kötetét is, melynek 
alliteráló címe – Vakondvilág – egyszerre 
fokozza kíváncsiságunkat ezen idegen ani-
mális szféra iránt, és tölt el az „alászállás” 
félelmével. Tovább erősíti ezt az érzést a 
borító illusztrációja, asszociálva egy olyan 
perspektívát, melyben a köznapi érzéke-
lésünkre, s főként a látás biztonságot adó 
szerepére kevésbé hagyatkozhatunk.
 A költeményeket olvasva várakozásunk 
beigazolódik: tulajdonképpen tematikus 
kötetet tartunk a kezünkben, a nyitó vers-
füzért és a töredékeket nem szétválasztva 
29 alkotást találunk benne, melyeknek 
egységét mindennél erősebben teremti 
meg a „vakond-tematika”. Jelentős részben 
mindez már a verscímekben manifesztáló-
dik. Főként jelzős szókapcsolatban vagy 
egyéni szóösszetételekben találkozunk vele 
– Vakondvilág álma, A tévelygő vakond, Va-
kondbúcsú (sokadik), A szerelmes vakond, 
A szenvedő vakond, Vakondbúcsú (még), 
Vakondromantika, A merengő vakond, Va-
kondsikoly (betét), Az elköszönő vakond, 
A vakond utolsó verse –, esetleg alcímben 

jelenik meg – A pátrohai 
nagyhatáron (a vakond be-
tétdala) –, vagy a fogalom 
jelentésmezője utal rá: A 
járatfúrás ideje, Átjárók. 
Számos esetben a mottó 
utal előre – vakondmódra 
(Búcsúztatások V.), nagyon 
lentről (Búcsúztatások 
VI.), a búsongó vakond-
tól, érzelmesen (Barna-
vers), a vakond betétdala 

(A pátrohai nagyhatáron) –, sokszor pedig 
a versszövegekben találjuk meg a fogalom-
körhöz tartozó szavakat: „röglakó, föld-
lakó, bucka, túrás, alagút, járat, kupac”. 
Az egyik vers kifejtett metaforája – „én a 
vakond” (A pátrohai nagyhatáron) – nyil-
vánvalóvá teszi, hogy szereplíráról van szó, 
melynek alanya éppen az animalitás felől 
kísérli meg újraszituálni énjét. Van néhány 
alkotás, amelyben ugyan explicit módon 
semmi nem utal a „vakondlét” problema-
tikájára, de ezek esetében is megfigyelhető 
az a beszédmód és az a költői eszköztár, 
ami miatt a kötet teljesen egységesnek ér-
ződik. Olyan individuális líra ez, melynek 
talán legfőbb tétje a szembenézés, ám en-
nek dilemmái némileg zárójelbe is teszik az 
alanyi költészet dominanciáját. Az identi-
tás megtalálása, az igazi értékek felismeré-
se, a felszín mögötti lényeg észrevétele, az 
egyén felelőssége és az én idegensége olyan 
képletek, amelyek a kollektivitás irányába 
is kitágítják az értelmezői horizontot.
 A kötetnyitó ciklus hat számozott ver-
sét (Búcsúztatások I–VI.) elolvasva még 
nehezen válik kirajzolhatóvá a versbeszé-
lői szubjektum, melynek körvonalazha-
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tóságát a változó narratívák is nehezítik. 
Bizonytalanok a „te” és az „én” határai, 
nem rögzített, hogy az E/2. személyű 
megszólalás önmegszólítás-e vagy dialo-
gikus viszony megteremtője. Az ötödik 
versben úgy tűnik, hogy az E/2. szemé-
lyű szavakat a lírai én önmagához inté-
zi. A második és a negyedik költemény 
E/2. személyű aposztrophéi viszont már 
egyértelművé teszik a társ jelenlétét, ami 
inkább társtalanságban nyilvánul meg. A 
harmadik rövid versben kizárólag az E/3. 
személyű narratíva dominál, a cikluszáró 
alkotást pedig az énbeszéd uralja. A kötet 
lírai énje ilyen formán széttartó, folyto-
nosan formálódik, miközben végig tanúi 
lehetünk önkeresésének, illetve annak az 
úton levésnek, amelynek lokális determi-
nánsai erősen meghatározzák a kötetet. 
Nagyon jellegzetes a szerző térkezelése, 
ami már abban megnyilvánul, hogy a fo-
lyamatos úton levés, a célhoz érés, a meg-
érkezés fogalmai rendre felbukkannak, a 
versek középpontjába helyezve a változás, 
a mozgás tapasztalásmódjait. Megjelenik 
mindez a szóhasználatában (menni, jöt-
tem, mendegélek, poroszkálni, költöz-
nék, elhagylak, baktatsz, járok, úsznak 
tova, utaznak, döcögök, kószál, halad, 
fut, szalad), s az utazás változatos módja-
iban is (gyalog, vonaton, [vakond]járat-
ban). Utóbbiak közül különösen hangsú-
lyos a vonat-motívum, ami hol konkrét 
jelentésben („a reggeli személyvonaton te 
viszel”), hol valamilyen szókép elemeként 
tűnik fel. Lehet a „te” metaforája („vonat 
vagy miről nem tudok leszállni”), a lírai 
én léthelyzetét meghatározó szimbólum 
(„az ámokvonat csak fut veled”), annak 
mozgását érzékeltető hasonlat („egy zuz-
marás szürke tájba / futok bele / mint a 
vonat”) vagy allegória a cím nélküli vers-
ben. A témát kontextualizálja A kisállo-

máson című vers, s a töredék megnevezés 
alá sorolt négy vers egyike is A vonaton 
címet viseli. Sőt a Számvetés című vers-
ben ennek kapcsán idézi meg a szintén 
„vasútközpontú” költőelődöt („a József 
Attilák / a fenti világot bírják / egészen a 
sínekig jutnak / fiai ők a vonatoknak”).
 Térkezelésének sajátossága, hogy a 
lélek terei mellett konkrét földrajzi hely-
színeken is végighaladunk, pontosabban 
egy-egy vidékre többször visszatérünk. 
Ezeket előfordulásuk gyakorisága okán 
három csoportba sorolhatjuk. Négyszer 
tér vissza Szibéria, melyhez eleinte pozi-
tív képzetek kapcsolódnak („Szibériában 
fehér a tajga / s a téli szél szépen betakar-
ja”; „a szél porhóval lassan betakargat / s 
maradhatsz kedves Szibériában”), a lírai 
énnek egyfajta nosztalgikus vonzódása 
érezhető vele kapcsolatban. A második 
csoportba az India-előfordulások tartoz-
nak. A versek harmadában jelenik meg a 
Távol-Kelet. A Búcsúztatások-ciklus záró-
versében a hinduizmusnak több elemét 
is játékba hozza („furcsa köldökmuto-
gató / szobrok világa / sokkarú egyarcú 
isteneké”), de a Gangesz és Siva által is 
megidézett színhelyhez nem nosztalgikus 
viszony fűzi. Mint egy korábbi utazás em-
lékei villannak fel; jelentőségük inkább 
abban áll, hogy a jelenlegi környezeté-
hez való viszony valóságára döbbentik 
rá, arra az egyetemes tapasztalatra, hogy 
„ugyanolyan a föld Új-Delhi, India / és 
Pátroha alatt” (A pátrohai nagyhatáron). 
S így eljutunk a helyszínek harmadik cso-
portjához, melybe leginkább egy tágabb 
értelemben vett nyírségi vonatozás során 
érinthető települések tartoznak. Keme-
cse, Pátroha, Ajak, Kék, Kékcse, Záhony 
versbe foglalása teszi megkérdőjelezhe-
tetlenné a szerző kötődését. Mindez nem 
adja azonban a hazatalálás élményét, a 
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megállapodás biztonságát, mindenütt ott 
kísért a felszámolhatatlan idegenségérzet, 
a vendéglét és a beszorítottság tudata, az 
„őrület, amikor a vakondot szorítani kez-
di a föld” (Búcsúztatások III.).
 A kötet számtalan verse érinti az 
otthonra, a hazára, a házra, a társra ta-
lálás kérdésköreit, de az állandó keresés 
és úton levés ellenére csak „a soha meg 
nem érkezés” (Vakondvilág álma) lehan-
goló állapotát mutatja. Azzal szembesít, 
hogy „mindig rosszfelé haladunk” (Va-
kondbúcsú <még>), és „az itt s az ott ösz-
szekeveredett” (Vakondsikoly). Mégsem 
érezhetjük azt, hogy a keresés értelmetlen 
lenne. Ahogy az egyik legjelentősebb vers 
rávilágít, ugyan „a keresésnek ma nincs / 
divatja / nem érnek rá / mindenki csak 
talál” (Átjárók), a „világok teremtésének” 
csak ez lehet a módja. S szintén az em-
lített alkotás centrális megállapítása, ami 
az egész kötet szempontjából átgondolt 
koncepcióra vall az, hogy a „bölcsesség 
bevonatát / csak szem nélkül / látni”. Az 
újra és újra felbukkanó vakság-látás foga-
lompárja kiválóan egymásra rezonáltatja 
a vakondlét és az elidegenedett világban 
tájékozódni kívánó emberi lélek kölcsön-
hatásait. Ugyan a külvilágról a legtöbb in-
formációt a látás útján szerezzük, a lényeg 
legtöbbször láthatatlan. Miként a vakond 
is „szemmel nem látó” (Az elköszönő 
vakond), attól még észleli a szemmel fel 
nem fogható jeleket, s hallja „a föld alat-
ti titkos utak gyönyörködtető dallamát”. 
A föld alatti lét asszociálhatja a dolgok 
mögötti rejtett értékeket, a gyakran felü-
letes emberi percepció számára nehezen 
megnyilvánuló esszenciát, azt, hogy „a 
föld zenéje nélkül soha / soha nem kel-
ne ki a mag” (Az elköszönő vakond). Első 
látásra sokszor hajlamosak vagyunk „csak 
a külcsínt” (A járatfúrás ideje) észrevenni, 

időnként méltánytalan alkut kötni, a lel-
künket eladni (Átjárók, cím nélküli vers), 
keresni az „átjárót” (Átjárók, Vakondro-
mantika), de aztán rá kell jönnünk, hogy 
ezek csak időleges megoldások, nem le-
het sokáig a „határon” élni. A szubjektum 
kiúttalanságát a térbeli határhelyzetek 
(föld alatt–föld felett, itthon–távolban) 
mellett az időviszonyok átmenetisége is 
jelzi. A megszólalás helyzete többször át-
menet a nappal és az éjszaka, az ébrenlét 
és az álom között: „nem tudok már élni 
/ azon a határon / [túl pátoszos vagyok] 
/ ahol reggelente elkerül az álom” (Bú-
csúztatások II.), „szeretném, ha virradatig 
/ rám találna a feledés” (töredék – Édes-
bús vers). Az említetteken túl szimbolikus 
jelentőségű az erdő archetipikus képének 
megjelenése. Mintha az erdő nemcsak a 
mesékben lenne a világ jelképe, a szub-
jektumnak itt is el kell boldogulnia a 
„hívságok erdejében” (Búcsúztatások I.), 
s bolyongásának állandó kísérője az avar. 
De nemcsak a lehullott levelek miatt lesz 
úrrá több versen a pusztulás, a verem, az 
esővíz, a köd, a sár, a szenny, a hamu, a 
zúzmara szintén negatív hangulatot árasz-
tanak. Tovább fokozza ezt az erőteljes év-
szakmetaforika, hiszen szinte kizárólag az 
ősz és a tél képei dominálnak, nemcsak a 
táj ábrázolásában, de az egyén érzéseinek 
kifejezésében is: „az őszbe tekerve élek” 
(Számvetés), „az ősz árnyékában élek” 
(A szerelmes vakond), „csak tűröm hide-
gét a télnek / fagynak” (töredékek – Bú-
csú), „az én madárijesztőm / várja a telet” 
(reminiszcencia). Paradox módon még az 
Április című vers felütése is a telet idézi: 
„egyszer régen / egy április télben / valaki 
hiányzott nekem”.
 S ha mindettől még nem éreznénk elég 
komornak és baljóslatúnak a kötet hangu-
latát, akkor gondoljunk a színek jelentés-



135

Szemle

hordozó szerepére, kettős értelemben is. A 
versszövegekben leggyakrabban a szürke 
fordul elő, annak minden fásultságával 
és monotonitásával (szürke ég, szürke 
kabát, szürke táj, szürke zúzmara, szürke 
pókfonál, megszürkült fal, szürkésre vált 
bőr). Többször jelenik meg a barna és a 
sárga, melyek, bár meleg színek, szöveg-
beli beágyazottságuk többnyire nem hor-
doz barátságosságot vagy vidámságot. A 
Barnavers beszélőjének attitűdje már ele-
ve „búsongó”, s fényvesztett bundájának 
megsárgulása szintén természetellenesnek 
hat. Ugyanígy a falevél is léte végét járja, 
ha már sárgul (töredék – A vonaton, Az 
elköszönő vakond), és beteljesítette sorsát 
a betakarítás után „sárgába hulló nagyha-
tár” (A pátrohai nagyhatáron) is. Ha mégis 
felvillan egy-egy élettel teli árnyalat, an-
nak hatását nem engedik érvényesülni a 
környező sorok. Az eget fénnyel teleszóró 
szentjánosbogarak röptének hamar véget 
vet az ősz kérlelhetetlen beköszönte (Bar-
navers), a „pipacsvirágos piros réten” való 
szemlélődést megzavarja, ahogy a tücsök 
„halálra dalolja magát” (A szerelmes va-
kond), a „szitakötő szárnyának csillogása” 
a föld alól nem látható (A járatfúrás ide-
je), s hiába hallatszik halk zene a távolból 
és hiába „sárga a hold ruhája”, ha közben 
„szemetesen alszik a város” (Karácsony). 
A színekről szólva külön elemzést érde-
melnének Szurcsik József illusztrációi, 
amelyek a versek hangulatához hasonlóan 
nyomasztóan hatnak. A rajzok tematikája, 
színe és formakincse egyaránt az én szo-
rongatott léthelyzetét, (ki)látástalanságát, 
identitásának behatárolhatatlanságát asz-
szociálja. A körvonalak nélküli, kísértések-
ként, víziókként is értékelhető alkotások 
tökéletesen megfeleltethetők azon költői 
látomásoknak, amelyek a lírai én nyel-
vében a következő szavakban testesülnek 

meg: őrület, hallgatás, fájdalom, vágy, 
egyedül, álom, csend, érzés, lélek, titok.
 Az említett kifejezések bizonyítják a 
beszélőnek az anyagi szféra mellett az on-
tológia iránti érzékenységét. A kötet emlé-
kezetes nagyverse a (Vakondbúcsú <még>), 
melyben együtt van jelen a küldetésesség 
– „a világ gondját én viselem / gyönge 
vállaimon hordom” –, az állhatatosság – 
„kötelességem ásni” – és a nyomhagyás – 
„hová lesz, ami kimarad / elmarad kiesik” 
– problematikája. S ami még érdekesebb, 
hogy egy versben szerepel a védikus és a 
keresztény hagyomány, de egyik sem ké-
pes fogódzókat adni a lírai én számára. A 
lélekvándorláshoz a „nyomasztó öröklét” 
képzete társul, s a ciklikusság szükség-
szerűen magába zártságot is eredményez, 
melynek legérzékletesebb kifejezői a kö-
tetzáró mű sorai: „az én egyenesem kör / 
magába forduló világ”, „a körforgásnak 
soha, de soha nem lesz vége” (A vakond 
utolsó verse). A kereszténység kínálta alter-
natívák szintén nem tudják kimozdítani 
determinált helyzetéből: „s a feltámadás 
egyre nehezebben ment” (Búcsúztatások 
V.), „a feltámadás nem a mi asztalunk” 
(A pátrohai nagyhatáron), „imádkoztam a 
napfényben / bár nem tudom mi az” (Az 
elköszönő vakond). A túlvilági és az evi-
lági kapaszkodók hiánya elfojtja az ember 
törekvéseit, a változtatásra irányuló szán-
dékait. Ha pedig képtelen vagyok a vál-
tozatásra, annak egyenes következménye, 
hogy a „sorsom panaszkönyv” (A szerel-
mes vakond) és „Kiszikkadt föld a lelkem” 
(Vakondsikoly). Ezekből az érzésekből már 
megérthető, hogy nemcsak a kötet záró 
darabjai tematizálják a búcsút, hanem a 
könyv azzal kezdődik, s motívumai ké-
sőbb is többször felbukkannak a címek-
ben és textusokban egyaránt: (Búcsúztatá-
sok I-VI., Búcsú, Vakondbúcsú <sokadik>, 
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Vakondbúcsú <még>, Az elköszönő vakond, 
A vakond utolsó verse); „el kell tűnni egy 
pirkadatban” (Gyévuska verse), „ez már az 
ősz búcsúzni kellene” (Barnavers), „eltűn-
ni kellene” (A szerelmes vakond), „be kelle-
ne fejezni” (Még május).
 Az alkotásnak, a költészetnek a rej-
tetten jelen lévő dimenziói sem hoznak 
megnyugvást. Az ezekre vonatkozó refle-
xiókat hol önironikus – „kókadt versek / 
kókadt fűzfapoétái vagyunk” (A pátrohai 
nagyhatáron), „nem vagy egy József At-
tila mondták” (Számvetés) –, hol ihlette-
lenségre utaló – „2 szikár sort kerestél / 
s hogy nem találhatod gyalázat” (töredék 
– A vonaton), „pedig csak 1 sor kellene 
/ belevakulunk míg keressük” (töredékek 
– tölteléksorok) – megszólalásmódok jel-
lemzik. Az írás mégis olyan megtartó te-
vékenység, ami magában hordozhatja az 
otthonteremtés lehetőségét: „nem tudok 
kiszállni a vakondlétből / pedig be kéne 
fejezni a verset / ami pátosz is hosszú is de 
végül / vele bélelem e vermet / ami talán 
a végső otthonom” (Vakondromantika).
 A legtöbb szöveg nem nevezhető „női 
perspektívájúnak”, csak két esetben válik 
egyértelművé a beszélő nemisége. A Gyé-
vuska verse esetében már a cím predesz-
tinálja ezt, a Barnavers esetében pedig a 
kontextus sejteti az önmagára vonatkoz-
tatást: „de egy elfáradt vakondlányon kí-
vül / nincs már senki a fényes tereken”. 
Árulkodó lehet viszont a szerző testszem-
lélete, melynek fókuszába egyértelműen 
a feminitáshoz szorosabban kapcsolódó 
bőr kerül, annak konnotatív jelentéseivel 
együtt. Több versben találkozunk vele a 
kötetben, de leghangsúlyosabb szerepet 
a Vakondvilág álma című alkotásban kap 
(„levethető bőrökben járok / mindennap 
másikat próbálok / hogy tessem néked”).
 A szövegek verstani jellemzőiben vál-

tozatosság nyilvánul meg, a szerző nem 
használ kötött formát, de néhol különfé-
le rímeket igen. Legjellegzetesebb eszköze 
az alliteráció: „túrtam egy takaros túrást” 
(A kisállomáson), „kőként, kösöntyűként, 
koloncként”, „szalmabábú szomorú sze-
méből” (töredékek – Búcsú), „kornak kell 
közhely”, „szitakötő szárnyának csillogá-
sába”, „porlepte pókháló” (A járatfúrás 
ideje), „kókadt kukoricásban” (Vakond-
búcsú), „pipacsvirágos piros réten” (A 
szerelmes vakond). Mondanivalójának ha-
tásossá tételében kihasználja az alakzatok 
stílusformáló szerepét, különösen kedve-
li az ismétléseket és a párhuzamokat. A 
központozás nélküliség és a soráthajlások 
gyakran szemantikai többértékűséget 
eredményeznek. Figyelemre méltó az ige-
nevek, különösen a főnévi igenevek nagy 
száma, melyeknek elvontsága helyenként 
feszültséget kelt, illetve azon tulajdonsá-
ga révén, hogy személyre vonatkoztatás 
nélkül tud cselekvést kifejezni, tovább 
fokozza a szubjektum rögzítetlenségét.
 Tamás Tímea versei olyan földalatti 
utazásra hívnak, melynek során mindig ott 
lesz a veszély, hogy „hátunk mögött is be-
omlanak / a falak”, de az útról visszatérve 
más perspektívából fogjuk „várni a másna-
pot a más napot” (A járatfúrás ideje). 

Tamás Tímea: Vakondvilág. Kolozsvár, 
2019. Polis Könyvkiadó, 80 p.
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