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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.
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az utóbbi évtizedek hazai irodalomtudományi kánonjából kihagyott, 
lektűrírónak (a szocializmus időszakában ráadásul rendszeridegennek) 
tartott, néhány éve viszont politikai okokból egyes irodalmárok által talán 
túlbecsült, tehát ilyen vagy olyan okokból nem a helyén kezelt herczeg Fe-
renc a könyv több tanulmányában is előkerül, és Bence Erika, a tőle meg-
szokott módon, előítéletektől, szélsőséges álláspontoktól nem befolyásolva 
ír a műveiről, azok értékeit keresve. Érdekes az a tanulmány, amely össze-
veti a 1848–49-es szabadságharc eseményeit bemutató szépirodalmi alko-
tásokat: Vajda János naplója és egy ismeretlen vajdasági szerző, Baloghy 
Imre fiktív naplója mellett fontos szerepet kap Herczeg Ferenc A hét sváb 
című regénye is. Még figyelemreméltóbb a Szelek szárnyánt, herczeg adri-
ai-tengeri utazásairól szóló, először 1905-ben kiadott, gazdagon illusztrált 
könyvét elemző fejezet. Az első kiadás a magyar könyvművészet szecesz-
sziós remekének tekinthető, amelyben tizennégy képzőművész közel száz 
alkotásának (rajzának, festményének) reprodukciója található. emellett a 
könyv tartalmilag is – amint erre Bence Erika rámutat – a szecessziós lét-
formához kapcsolható: egy olyan Herczeg Ferencet ismerhetünk meg, aki 
elvágyódik a civilizált nagyvárosból, és magányosan, vagy barátaival együtt 
járja a tengert, és nem tud betelni a természet csodáival. Persze mondhat-
juk, hogy itt nem valódi kivonulásról, a civilizáció megtagadásáról van szó, 
inkább egy sikeres ember időszakos, feltöltődést szolgáló „kilépéseiről”, 
aki luxusjachton utazgat, ezért sok kényelmetlenséggel sem kell szembe-
néznie. Herczeg könyvéről a Nyugatban kritikát író Karinthy Frigyes is a 
szerző filozófiai mélységeit hiányolja, felületes élet- és természetszemlé-
letét kifogásolja. ezzel nehéz vitatkozni, de azért még érdekes olvasmány 
lehet ma is a Szelek szárnyán, ha helyén kezeljük a művet. 

a Miért sír Szulimán? az említetteken túl még számos írást tartalmaz, 
így például népszerű és elismert kortárs írók (Závada Pál, Dragomán 
György, Péterfy Gergely és Grecsó Krisztián) egy-egy művét is elemzi a 
szerző, de olyan esztétikailag vitatott művekről is olvashatunk kritikát, 
mint Kötter Tamás Dögkeselyűk című regénye. Sajnálatos viszont, hogy a 
kortárs történelmi regényeket elemző részből kimaradt Horváth Viktor-
tól a 2009-ben megjelent Török tükör. Az író a megszokottól eltérő szem-
szögből ábrázolja a magyarországi török hódoltság időszakát.

Bence erika ismertetett kötete könyvtárgyként is mutatós, a kiadó is 
minőségi munkát végzett. A szerző irodalmi kalandozásait mindazoknak 
ajánlom, akiket érdekel a kortárs magyar irodalom: Bence Erika művelő-
dés- és irodalomtörténeti kontextusba helyezi a mai műveket, feltárva a 
19. és 20. századi irodalmi törekvésekkel való kapcsolatukat és kulturális 
vonatkozásaikat. 

(Bence Erika: Miért sír Szulimán? Elemzések, bírálatok a magyar iroda-
lom köréből; Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Bp., 2017)
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