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jesen, nem akarom látni a nemi szerveit.…” (213.) Mintha a szerelmi hajsza 
lassítását javasló Apollón stratégiáját követné, aki Daphné üldözésekor 
kérte a nimfát, ne szaladjon olyan gyorsan, s ő is lassítani fog. Daphné 
babérfává változott, s a babérkoszorú Apollón dicsőségét hirdeti máig. Az 
Annoushka virág nem sokáig hirdette felfedezője dicsőségét, de a virágról 
hallva az igazi Annuska felismerte: Vilmos bácsi is egy másik világ.

az eleonóra könyvében két fájdalmas átváltozásról olvashatunk. el-
sődlegesen Eleonóra testi megtöretésének a történetét: ő a fogságban el-
szenvedett betegségek és pincezárkák következményeként úgy leromlik, 
hogy öregasszonynak nézik. Ez az átváltozástörténet kiengesztelődéssel 
zárul: Eleonórát otthon megértés és szeretet fogadja, rátalál a szerzetes-
nővéreire is, s visszatér ferences derűje: a megbocsátásra is képes lesz. 
Testvére, annus megmarad a „harag gyermekének”. Ő nem akar, nem is 
tud megbocsátani az ellene és nem csak őellene vétkezőknek. Mert az ő 
házasságával mégsem ért véget az élet, mint ahogy remélte, s ahogy a me-
sék sugallják. Neki még meg kell élnie, hogy elviszik a „közösbe” Pujut, 
és elveszik a kertjét, a házát, hogy a Hóstátban is blokkházakat építsenek: 
„ezt a jó földet,…ezt meg fogják, beöntik betonnal” (599.). Ő az áldozattá 
váló állatok nevében is beszélni akar, tiltakozni. a lovak nevében, „aki-
ket” takarmány híján a kollektivizálás után vágóhídra hurcoltak. Az ő el-
beszélésében, profán legendájában Puju emberré válik: eljön elbúcsúzni 
hozzá azon az éjszakán, amikor összeszedik őket, vagonokba teszik és el-
viszik külföldre, hogy megöljék őket. Annus képzeletében rákopírozódik 
a jelenre egy homályos gyermekkori tapasztalat: a zsidók deportálása. 

Tompa andrea Omertája már megint egy olyan könyv, melynek világá-
ból, bármilyen fájdalmas is, nehéz kilépni. 

(Tompa Andrea: Omerta. Hallgatások könyve. Jelenkor, 2017)
Domján Edit

Szív Ernő feltámadása

Joggal írhatta Turi Tímea, a Magvető szerkesztője, a 2003-ban meg-
jelent harmadik Szív-tárca kötetről (Összegyűjtött szerelmeim), hogy „a 
mai napig a legutolsó Szív Ernő név alatt publikált könyv”. Ez helytálló 
is volt 2017-ig, az elmúlt esztendőig, Az irodalom ellenségei című új „szív-
tárca”-gyűjtemény (a műfaji megjelölés Pogrányi Pétertől származik) 
megjelenéséig. Bár időközben, 2014-ben kiadásra került az Ez egy ilyen 
csúcs című kötet, A nagy Szív Ernő-füzet alcímmel, de azt Darvasi László 
néven jegyzik. hogy az miért az író és nem hírlapíró alteregója nevén je-
lent meg, arra maga a szerző egy beszélgetés során azt felelte, hogy ebben 
a kötetben ő mesél hőséről egyes szám 3. személyben. Grecsó Krisztián 
kérdésére pedig, hogy „[m]eghalt-e végül is Szív Ernő, a szerző így reflek-
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tált: [d]ehogy halt meg Szív, ideje sincs rá!” (irodalmijelen.hu) Való igaz, 
ha tekintetbe vesszük, hogy az eltelt időben egy regény (Taligás) és egy 
novelláskötet (Isten. Haza. Csal.) is az olvasók kezébe került, valamint 
napvilágot látott egy német nyelvű Darvasi novelláskötet is. 

A Délmagyarországnak heti háromszor és az És-nek is gyakran publi-
káló Szív Ernőt 2017-ben a Magvető Kiadó mintegy feltámasztotta, neve 
alatt Szív-tárca sorozatot indított útjára. Méltán, hiszen a tárcanovella 
„apologetájáról” (védelmezőjéről) van szó, aki a magyar tárcairodalom 
múlt századi hagyományainak: Krúdynak, Kosztolányinak, Karinthynak 
és nem különben Szép Ernő örökségének életben tartója. Nota bene! 
Darvasi alteregója nevét is az utóbbitól kölcsönözte, az Ernőt minden-
képpen, de tagadhatatlan a lelki-szellemi rokonság a kis cikkek, irka-fir-
kák, karcolatok, naphordalékok,  A szív albumának szerzője és Szív Ernő 
között. Ez leginkább a hangvételben érhető tetten, abban a könnyed lírai- 
ságban, mely valójában az élet diszharmóniájának mázsás súlyait cipeli. 
a humor, az olykor groteszk, és többnyire ironikus ábrázolásmód pedig 
mindkettőjük jellemzője. 

„Te jóságos jóság, mikor leszek már itt valamivel tisztában!” – olvasha-
tó Szép Ernőnél az élet nagy kérdéseire vonatkozóan, és tulajdonképpen 
Szív Ernő is nyughatatlanul, kitartóan köröz például a végső magány, Dr. 
Feketefekete (a halál, az elmúlás) rejtélye körül. A New York-i piros füzet 
is ezt kutatja, a jelen kötet számos írása (Kicsi szív,, Írók ötletei, Emléktáb-
la és legfőképp A Legionella-füzet) pedig többnyire groteszk módon vagy 
ironikusan néz szembe a rémmel. És jelen esetben ténylegesen el kell 
vonatkoztatnunk Darvasinak attól az írói felfogásától, hogy ő a valóságot 
fikciósítja, ugyanis tavaly nyáron neki testközeli tapasztalata volt a Neve-
zettel. Súlyos betegségből, hosszú ideig tartó kómából kellett visszaka-
paszkodnia az életbe. aki többet szeretne tudni róla, az feltétlen olvassa 
el a kötet utolsó, hosszabb írását, A Legionella-füzetet. abból megsejthet-
jük, hogy Szív Ernő miért is írja az Írók ötleteiben, hogy „ [m]eghalni? 
Ócska ötlet. Meghalni, elporladni, semmivé válni akárki képes. Viszont jó 
ötlet, hogy vissza is lehet jönni”. (165.) Akkor, az élmény hatása alatt úgy 
vélte, hogy a halál ellenpólusa nem is az élet, hanem a feltámadás; addigi 
elképzeléseire rárétegződött egy újabb értelem, mert  fölsejlett előtte a 
világnak „több dimenziós teljessége, amelyért élni érdemes”. És ebben 
ismét rokonítható Szép Ernő tépelődéseivel, az idézet Tandori Dezsőtől 
származik, melyet Szép Ernő: Járok-kelek, megállok című kötetéhez írt.

Igen ám, de elhalványodott a halálközeliség emléke, és Szív később már 
így fogalmazott: „[h]a meghalok, hát meghalok. Ismerős lesz az is. Milyen 
ismerős volt az is, amikor majdnem meghaltam. Nem gondolok feltáma-
dással, halálon túli léttel. Nem könnyítek a félelmemen efféle teóriákkal”. 
(16.) És újra visszatért a régi szólam: „[a]zt gondolom, én ezeket mind 
kitalálom” (16.), mert hogy a fikció visz haza, a tények vannak idegenben.



51

Darvasi/Szív pedig megteremt egy nyelvet a saját elgondolása, a végső 
magány miatti félelmei ellen, mert félelmei továbbra is vannak. De mitől 
is fél az író? Sok mindentől. A beszédes című kötet, Az irodalom ellenségei 
írásainak nagy része erre is keresi a választ. Többek között ugyanattól tart, 
amit már korábban megfogalmazott a New York-i füzetben, hogy „[p]éldá-
ul igen sokszor csakis azért írok, mert félek. Ennyim van: a félelem. Mert 
nincsen ötletem. Nincsen témám. Nincsen mesém. Nincsen elképzelésem”. 
Ezt olvasva az irodalom egyik ellensége (nem a fő, mert az a másik író, ez 
már az első írásból kiderül), az olvasó ingatni kezdi a fejét, mivel fölsejlik 
előtte egy remekmű, A könnymutatványosok legendája, és annak bizonyos 
örök érvényű sorai: „[a] sorsot találni nem lehet. A sorsot úgy kapja az em-
ber, mint a Napot, a szelet vagy a mindennapi kenyeret. Minden, ami van, 
ingyen van, az ember mégis alaposan megfizet érte”. (417.) Igaz, az regény, 
de más a helyzet a heti háromszori, határidőre leadandó publicisztikával. 
Bár olvasói szemmel ezekkel sincs semmi baj. aki nem hiszi,  lapozza fel A 
zöldséges és az író című írást, mely ötletgazdagságában és nyelvi regiszterei-
vel a tárcák egyik legkiválóbbika. az irónia és az önirónia mindent megold. 
Mert a valóság az, hogy Szív Ernő kifogyhatatlan az ötletekből és az ábrázo-
lási módokból, és ugyan tárcát ír, de szépírói allűrökkel. Ha olykor-olykor 
becsúszik egy csipetnyi rutin, több ezer írás esetén ez természetes (Károlyi 
Csaba feszegeti is ezt a kérdést a szerzővel készített egyik interjúban; Kal-
ligram, 2009), akkor is úgy véljük, ez megbocsátható. E kötet hat ciklusá-
ban elvétve akad néhány írás, melyben érzékelhető némi kényszeredettség, 
így Az angyalvadászok, a Kiről ír Szív Ernő és, bár ez kissé meglepő, az Ilia 
Mihály előtti tisztelgésben is. De a többi írás busásan kárpótol bennünket.

A kötetcím a szerző szerint ironikusan értendő, és most hosszan sorol-
hatnánk az irodalom ellenségeit, úgy mint: a másik író, az olvasó, a kriti-
kus, a szerkesztő (ő gyakran segítő szándékú, erről szép tárcák vallanak), 
a közönség, a különböző kulturális rendezvények, köztük a Könyvvásár 
(=Embervásár), az író-olvasó találkozó; és még az író önmagával is harc-
ban állhat, az idővel, a határidővel, az üres papírral vagy a megnyitott 
Fájllal is. a hat ciklusban kíméletesen szétosztva találkozunk ezekkel az 
ellenségekkel, ugyanis a kötet (a címhez képest) tágabb tematikájú.

Pillanatképekben, helyzetrajzokban az emberi esendőségről kapunk hír-
adást, végül is önmagunkról. az emberlét kiszolgáltatottsága és gyönyö-
rűsége egyszerre van jelen a történetekben, a felvillanó jellemrajzokban. 
És folyamatosan ott a kétely, az írót nyugtalanító kérdés, hogy „ment-e 
előbbre a világ a könyvek”, az irodalom, a művészet által. (Panama, hurka) 
Egyáltalán eljutnak-e a gondolatai az olvasóhoz, értik-e, félreértik-e, vagy 
netán egy poros raktár mélyén enyészik el mindaz, amit Szív szívből írt. 

Krasznahorkai László nemrég egy interjúban eléggé radikális választ 
adott erre a romantikától eredeztethető dilemmára: „amit hallok a kon-
certteremben, az olyan irgalmatlan hatással van rám, hogy ugyan nem 
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értem, mi történik velem, mindenesetre nem tudok már többé úgy haza-
menni, ahogy jöttem. ha ezt egy könyv nem éri el..., akkor alkotója tényleg 
rosszul mérte föl, ki ő..., akkor nagyon gyorsan el kell takarodnia a színről..., 
hogy a félreértések birodalma ne épüljön tovább”. (Műút, 2017. június)

S bár az író nem képes megmondani a tutit, fölvethet fontos kérdése-
ket, például efféléket, hogy hová tűnik sok tehetség (Kis rekviem), vagy: 
milyen is legyen az író (Magyarország legrosszabb írója), lehet-e új témájuk 
(Írók ötletei), egyáltalán: minek is ír az író? (Írtam egy könyvet, Itt ülök, Tal-
lin alszik) Ez utóbbi oly mérvű betekintést enged az írók lelki küzdelmei-
be, hogy a záró mondata elementáris hatással van ránk: [s]zomjas utazók 
a kutyáknak kitett vízből is isznak”. (262.)

A regény vádbeszéde és Az író vádbeszéde című tárcák fölvetik a kérdést, 
hogy egyáltalán van-e értelme írni, illetve kérdés az is, hogy a művész 
tud-e hagyatkozni valamiféle felsőbb erőre. (Mi lesz?)Ilyenkor elő-elő-
bukkannak a könnymutatványosok, de például a Lakatlan tárca című írás-
ban a „szocialista erkölcs” paródiájaként, korunkra történő áthallással. 
A történetben egy meghökkentő jelenetnek lehetünk tanúi: a nagymama 
családjáért a következőre vetemedett/kényszerült. „Nagymama letérdel, 
átöleli a párttitkár elvtárs combját, aztán később többször elgondolja, 
hogy miközben ő a családi kert almafáiért sírt, a titkár elvtárs éppen a 
kontyára helyezte az ő nagy és súlyos, tojásdad heréit, és ez a festői kép 
tényleg vadgalambfészket idéz.” (258.) Szív Ernő ebben a metaforikus 
képben túltesz Darvasin, és ez az egész kötetre jellemző.

És Szív Ernő itt lépteti be a könnymutatványosokat, de egészen más 
perspektívából és szándékkal jeleníti meg őket: „[a]kkoriban is tudták, 
hogy csak részek vannak, sok kis cserép, szilánk és töredék, és aztán ezek-
hez kell hozzáképzelni annyit, hogy az teljesnek tűnjék. Szó se róla, sokan 
megtették, és aztán úgy jártak a világban a tökéletesnek tetsző álmaikkal, 
mint holmi mutatványosok. Szépek voltak, ködből és párából voltak, egy 
szavukat se lehetett hinni, de ha nem jöttek, hiányoztak...” Szív gyakran 
hivatkozik arra, hogy mennyire fontos, hogy egy mondat vonzza a többit, 
hogy egy gondolat elindítson egy asszociációs láncot.

Mert fontos kérdés az is, hogyan írjon az író az életről. Szív szerint, ter-
mészetesen groteszk módon (A magyar író támogatása), örkényesen (Az 
én imám), ironikusan (Kezdődik az embervásár), és mindenekelőtt töké-
letesen ábrázolva a lélektani pillanatokat! (Antikváriumban) az író szen-
tenciái legyenek ütősek, mintha Márai Sándor Füveskönyvéből (abból az 
eredetiből!) léptek volna elő! Végezetül a közhelyet is úgy tálalja, hogy a 
realitásokon edzett értelem is beleremegjen! (Éjféli tárca)

ha mindezeknek a követelményeknek képes megfelelni az író, akkor 
elhiheti magáról, hogy világteremtő (124.), és akkor elnézhető neki, hogy 
hiú (8.), irigy, középszerű (94.), hírnévre vágyó (96–102.), szenved a rosz-
szakaróktól, epeömlése van tőlük (105–107.); öntelt. (105.) Akkor dicsér-
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heti a percet, mert elhisszük neki, hogy abszurd a világ és benne az ember 
(A perc dicsérete). És akkor, de csak akkor olvassuk élvezettel a közéleti 
tárgyú kis abszurdjait. (Az egylélegzetnyi tárcavers, Történelmi ellenőrző, 
Egy háziorvos följegyzéseiből) És akkor, de csak akkor helyesen tudnánk 
értelmezni mi is a Mit kell tenni című kis írását. Mely mellesleg tényleg 
könnyen félreérthető. 

És akkor mi is elfogadnánk, hogy a szívtárcák „esztétikai minősége 
egybetartja a pátoszt és a közhelyet, a meghitt ábrándozást és a keserves 
ráeszmélést” – igaz, ezt Szép Ernőről írta Bárdos László, de e kötetet 
olvasva el kell hinnünk Szív Ernőre nézve is.  

a kiváló szerkesztés Turi Tímea munkája. S bár hírlapi tárcákról lévén 
szó, hiányolhatnánk a megjelenési helyeket és dátumokat, mégse tesszük, 
mivel belátjuk, hogy zavarná a tematikájában nagyszerűen összeállított 
anyagot. a kiadónak nincs félnivalója, Szív ne aggódjon miattuk is! (Írtam 
egy könyvet) A kiadvány ráadásul, tipográfiáját tekintve is kifejezetten olva-
sóbarát: a könyv mérete, tördelése, a sorközök kellemes olvasást kínálnak.

A tárcakötet – talán épp a szerkesztésből adódóan – valójában –  ön-
vallomás is. Műhelytitkok és személyes sérelmek feltárása, kibeszélése 
is. A szerző félelmeinek elűzése, öngyógyítás, amire minden bizonnyal 
szüksége is volt/van, ha csak ezt a néhány sort nézzük a Mit kaptam az 
olvasótól című tárcából: „[í]rásom fekáliával összemaszatolt, az újságból 
kivágott példányát, jugoszláv konyakot, arccsonton elhelyezett váratlan 
ökölcsapást. Témát. Letiltást. Halálkívánságot, ígéretet leendő sírhelyem 
fölvirágoztatására.” (27.) Ha a költői túlzástól elvonatkoztatunk, akkor is 
marad még az írásokban épp elég, ami megnehezítheti egy szerző fölül- 
emelkedését az emberi gyarlóságokon. 

Bár Darvasi számára, aki számos irodalmi, művészeti díj birtokosa, az 
is elégtétel, hogy „[ä] magyar író munkásságát a legnehezebb helyzetek-
ben is támogatta az emberi butaság.”. (40.) 

A kötetből végső soron egy végtelenül szenzibilis, ám humorral megál-
dott személyiség bontakozik ki, aki jól ismeri a szakmája csínját-bínját, az 
emberi viszonylatokat, még a szerkesztők kínját is,  beleértve a fülszöveg-
írás nehézségét. Képes önironikusan látni önmagát, és minden valószínűség 
szerint kifogyhatatlanul ontja a továbbiakban is, határidőre, a heti tárcákat.

Végezetül – a kötetet záró novellára,  A Legionella-füzetre  – szeret-
nénk néhány gondolattal  reflektálni. Először is azt üzenjük Szívnek, hogy 
soha nincs egyedül. a legsúlyosabb pillanatokban sem. a novellában Jé-
zus elhagyatottsága a Brueghel-festményen nem állítható párhuzamba 
az ő kórházi, majdhogynem haláltusájában érzett magányával. Ráadásul 
ő akkor, ott a kórházi ágyon, még ha vízióként is, de ráismert a súlyos 
kereszttel érkező látogatójára. Igaz, felgyógyulása után megtagadta, de 
közben lezajlott a feltámadás. Darvasi mítosztára is őriz sok csodát, elég, 
ha a Vándorló sírok történeteire gondolunk. Miért ne tehetnénk hozzá 
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még ezt az egyet, hátha segítség lesz valamikor, valamire. Másodszor csak 
annyit mondunk, hogy „snassz és panama”! Olyan értelemben, ahogy ezt 
Szív Ernő maga is használja a történtekre. Pedig a lelke mélyén tudja, 
hogy nem így van, a hírlapíró Szív tudja, hogy a Darvasi-féle univerzum 
része a nagy egésznek, a megfejthetetlen, tágas univerzumnak. És tulaj-
donképpen tisztában van azzal is, hogy „[a] végesség a lélek természetébe, 
lényegébe nincsen belekalkulálva”. akkor hát nyugodtan bízzon ebben 
„akárhogyan és bárhogyan!” (341.)

(Szív Ernő: Az irodalom ellenségei, Magvető, Budapest, 2017)
 Mosonyi Kata

 

Irodalomtudományi kalandozások 

Bence erika a vajdasági és magyarországi szellemi élet aktív résztve-
vője:  jelen van – főként, de nem kizárólag irodalomtudományi – konfe-
renciákon, emellett a publikációs tevékenysége is elismerésre méltó; az 
utóbbi években több tanulmánykötete, monográfiája jelent meg.  2017-
es Miért sír Szulimán? című könyve irodalomtörténeti tanulmányokat és 
szépirodalmi művekről szóló recenziókat tartalmaz. A kötet tematikája 
nagyon széles: 19. századi és 2014-ben megjelent művekkel is foglalkozik 
a szerző, aki főként regényeket, de verseket, illetve verses elbeszéléseket 
is tárgyal. 

Nagy erénye Bence Erika könyvének, hogy tudományos igényességű, 
ugyanakkor az irodalom iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség szá-
mára is érthető szövegeket tartalmaz; még a felmerülő irodalomelméleti 
problémákat is érdekfeszítően tárgyalja a szerző. A kevésbé ismert alko-
tók műveinek reflektorfénybe állítása is a kötet pozitívumaként említhe-
tő: nem csak olyan jelentős vajdasági írókkal foglalkozik, mint Gion Nán-
dor vagy Végel László, de – főként a 20. század első feléből – ismeretlen, 
vagy kevéssé ismert vajdasági alkotókkal (Darvas Gábor, Farkas Geiza, 
Munk Artúr műveivel) is, egyaránt megvilágítva irodalomtörténeti fon-
tosságukat és műveik hiányosságait. 

A szerző talán legfontosabb vizsgálódási törekvése a történelmi tár-
gyú szépprózai művek kutatása. Northrop Frye felfogását figyelembe véve 
megfogalmazza, hogy az ide sorolt 19. századi magyar alkotások (így Jó-
kai könyvei) nem annyira regények, inkább románcok. A románc műfaja 
átmenetet képez az eposz és a regény között. erre a románchagyományra 
reflektálnak valamiképp a kortárs történelmi regények (pl. Háy János, 
Darvasi László, Márton László történelmi témájú írásai), de amíg Jókai- 
nál még valódi hősöket találhatunk, akik valamiképpen életértelemre ta-
lálnak, megtisztulnak az adott történelmi szituációban, addig a kortárs 
történelmi regényekből már hiányoznak az ilyen hősök.


