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DEBRECENI BOGLÁRKA 

Penészfoltok, faggyús homály, utómunkálatok 

Kollár Árpád: Nem Szarajevóban 

Több mint egy éven keresztül 
halogattam, hogy megírjam ezt a 
recenziót. Talán azért, mert én 
magam is számtalanszor el-
vicsorogtam már a kennel falá-
nak, hogy „Leginkább faltól-
falig terjed a vadászterület” (Je-
lentés az egyszemélyes törzsről), és 
túl sokszor éreztem, hogy „át-
szövi / szépen a semmi a for-
mát” (Utómunkálatok), hogy 
„Foszlanak zivatar után/az ujjak közt a 
másnapok” (Galacsin), míg „penész kú-
szik pihenő tenyeremre” (Esős évszak), 
és „túl sokszor piszkált bőröm alá az 
ideges hajnal” (Vackot kapar), miközben 
„mást se akartam, csak a mára foldozni 
még egy holnapot” (A hideg lapok mohi-
kánja), és egyáltalán nem értettem, „mi-
kor híztam bele ebbe az ismeretlen test-
be.” (Megfeszült akkor). 

Léteznek olyan időszakok az ember 
életében, amikor nem akar arra gon-
dolni, hogy nem tesz mást, mint „szün-
telen döfködi a semmit” (Mint a bika, kit 
a szokott), amikor nem akarja érezni az 
elmúlás hiábavalóságát. De nem ez volt 
az egyedüli oka annak, hogy nem írtam 
meg a recenziót. Túlságosan vizuális tí-
pus vagyok. Pontosabban audiovizuá-
lis. Magam előtt láttam a szerzőt, amint 
lemeztelenedik és elszégyelltem ma-
gam. Nem tudtam, miért, hiszen ő akart 
lemeztelenedni, mégis. Aztán rájöttem. 
Mivel nem beszélt, a szó szoros értel-
mében, úgy tűnt, mintha kihallgatnám 
a gondolatait. Hallottam a hangját, mia-
latt néztem őt, olvastam a sorait. Mé-

száros Márton így ír Kollár in-
tim gesztusáról: „… szövege 
messzemenően személyes […] 
»kihallgatott« beszéd, az olva-
sótól elforduló monológ.” (Vaj-
dasági Magyar Digitális Adattár, 
http://adattar.vmmi.org/index. 
php?ShowObject = konyv&id = 
314) Amikor meglesek valakit, 
márpedig sokszor megteszem, 
szinte kivétel nélkül kéjes érzés 

kerít a hatalmába, perverz szenvedély-
lyel szomjazom a másra, a másikra, a 
kukkolásra. Izgatottan sürgetem a tör-
ténéseket, vagy elnyújtom a szeánszt, 
ameddig lehet, de undok módon csak a 
saját kielégülésem érdekel. A Kollár-
eset más. Nem tutititkos leselkedésnek, 
peep show-beli élvhajhászásnak indult. 
Semmit sem sürgettem vagy nyújtot-
tam, mintegy csendestársként szívtam 
magamba a gondolatait. 

A költők jellemzője lehet egyfajta 
narcisztikus-exhibicionista attitűd. Kol-
lár Árpád sztriptíze azonban nem ma-
gamutogatás, nem kimódolt dolog, ha-
nem a létezés lenyomata. Ezzel hoz za-
varba. Kíméletlenül őszinte, amivel en-
gem (minket, olvasókat) is lemeztelenít. 
Önmagam (önmagunk) előtt. Olykor 
édeskés a stílusa, máskor kissé pateti-
kus, sokszor metsző, kegyetlen. Az ek-
lekticizmusra hajlamos, emlékek között 
kutató lírai én folyamatosan átlényegül, 
szembesül saját végességével, a pusz-
tulással, miközben szülőként, társként, 
alkotóként éli mindennapjait. Szereti, 
igenli az életet, még akkor is, ha hiába-
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valónak tűnik ez a szeretet. A létezés 
abszurditását különböző motívumokon 
keresztül érzékelteti, szükségszerűségét 
azonban nem tagadja. Elidegeníti a te-
ret, a testet, az időt. Az emlékezetet 
megbízhatatlannak tartja, a memóriába 
raktározott fényképeken torz formákba 
merevednek a pillanatok, elmosódnak a 
fontosnak hitt események körvonalai. 
Balázs Imre József jól látja, hogy Kollár 
„a memória könyvét is írja” (Tíz mondat 
a szarajevói buszokról, Reflex, http: 
//reflex.korunk.org/?p=254), a távol-
ság-közelség problematikáját azonban, 
a veszteségek tételesnek nem nevezhető 
felsorolásával és Czipor Adrienn zseni-
ális grafikai munkájának segítségével a 
térbe vetíti. 

A könyv borítóján Szabadka 1887-es 
térképének manipulált, penésszel borí-
tott részlete látható, belső oldalain el-
tűnt épületek keresztmetszeti rajzai je-
lennek meg. A szerző bár Zentán szü-
letett, szülővárosának Szabadkát te-

kinti. A múlt, a tér és az idő értékelése-
kor logikusan a kezdetektől indul, a 
startmező azonban nem a lineáris törté-
nelemszemlélet origója, inkább csepp-
jeiben itatja át a jelent. A kapott, hozott 
értékek belénk ivódnak, segítenek el-
helyezni, megérteni önmagunkat, köze-
günket, az identitásteremtés fontos kel-
lékei. Szarajevó sem lóg ki a sorból. A 
bosnyák fővárosban történtek nélkül 
nem lehet a Vajdaságról beszélni. Az ott 
megtapasztalt életérzés, begyűjtött él-
ményanyag azonban besimul a többi 
közé. Szarajevóban nem csak Szaraje-
vóban vagyunk. 

„szarajevóban nem lehetsz turista”, 
mondja Kollár. Talán máshol sem, ha a 
turistákat gondtalan hedonistáknak 
képzeljük. A felszín megkaparása után 
ugyanis óhatatlanul a mélység feltárása 
következik. 

 
(Fiatal Írók Szövetsége, Hortus 
Conclusus 21, Budapest, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

 


