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Czini Zoltán
(Poszt)monarchikus élmények
Bence Erika: Utazások Posztmonarchiában

Bence Erikának, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék rendes tanárának 
neve irodalmi berkekben már régóta ismert. Számos irodalomtörténeti értekezés, 
tanulmány, a kortárs irodalmi alkotásokról írt kritika, ugyanakkor szépirodalmi 
alkotások is fűződnek a nevéhez. Opusának alakulástörténeti szempontjából megem-
líthetjük, hogy a szépirodalomtól már a 2001-ben megjelent Ibolya utca címet viselő, 
novellákat tartalmazó kötetének zárszavában búcsút vett, ugyanakkor időről időre 
vissza is tért hozzá (Családszótár címmel jelent meg szótárregénye, valamint a Híd 
2007-es és 2008-as évfolyamának számaiban újabb novellákat publikált). A szerzőt 
elsősorban tanulmányaival, kritikáival kapcsolatban méltatják, de a 2017-ben megje-
lent Tigrislélek című, vajdasági szerzők tollából született, novellákat tartalmazó anto-
lógiába beválogatták egyik szépprózáját is. 

A legutóbb megjelent, Utazások Posztmonarchiában című kötete az Életjel Könyvek 
179. darabja, mely olyan bírálatokat és elemzéseket tartalmaz a magyar irodalom 
köréből, melyeket a szerző az utóbbi néhány évben, elsősorban 2015-ben és 2016-ban 
publikált különböző folyóiratok hasábjain, de egy 2018-as kritikája is helyet kapott a 
könyvben. 

Ebbe a könyvbe – ahogy arra a címből is reflektálhatunk – elsősorban olyan írá-
sok kerültek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az egykori Osztrák–Magyar 
Monarchiához, megidézik a korabeli világ hangulatát, vagy pedig az egykori biro-
dalom felbomlása utáni időszakban született irodalmi alkotásokat veszi górcső alá, 
amelyek motívumvilága, vagy maga a tematika az egykori soknemzetiségű vidéke-
ket, multikulturális identitást idézik meg. A szerző elsősorban olyan Monarchiával 
kapcsolatos tanulmányokat emel be kötetébe, amelyek többsége a Vajdasághoz mint 
tájegységhez köthetők, tudniillik ő maga is vajdasági, mondhatni, ezzel a kötettel 
kíván tisztelegni az egykori letűnt osztrák–magyar monarchiabeli idők, valamint az 
általuk megihletett írók, irodalmárok vagy kultúrtörténeti jelenségek stb. előtt.

A könyv borítója, melyet Kreszánkó Viktória tervezett, tökéletesen illeszkedik a 
könyv tematikájához, így a küllem és a tartalom kapcsolódási pontja közötti átfedés 
sikeresen megvalósult. A borító egy sínpárt illusztrál kék alapon, amelynek sem a 
kezdő-, sem a végpontja nem látható, ezáltal a bizonytalanság érzetét kelti az olvasó-
ban, ugyanis a valahonnan valahova történő igyekvés képbeli leképződése ez, amely 
nem tartalmaz konkrét fogódzót a szemlélő számára. Ugyanakkor tökéletesen illesz-
kedik a Monarchia-témához, ugyanis – ahogy azt a szerző többször is megemlíti – a 
magyarországi vasúthálózat éppen a kiegyezést követő időszakban épült ki, s ennek 




