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BÉNYEI PÉTER

Bényei Péter immár két évtizede rátermett kutatója a 19. századi magyar el beszélô
prózának. Állandó hôsei Kemény Zsigmond és Jókai Mór, de írt Eötvös Jó zsef,
Gozs du Elek és Petelei István mûveirôl is. A tör té nelem és a tragikum vonzásában
(2007) címû monográfiájában nemcsak a történelmi re gény újrakontextualizálását
végezte el, de a Kemény-regények szövegközeli értemezése során megmutatta a
tragikum, a vétség és a drámaiság terminusainak teljesítôképességét. Ér telmezôi
nyelvében az irodalomtudományos beszédmód ter mékenyen mûködik együtt az
emberi létezés sajátszerûségét firtató bölcselet fogalmaival. Az irodalomtörténeti
érvelésmód gazdagítása az antropológia, a lé lektan, a kulturális emlékezetkutatás
és a traumaelméletek belátásaival újabban nap világot látott munkáiban még hang-
súlyossabbá vált. Bényei Péter kutatásai a Debreceni Egyetem Irodalomtörténeti
Intézetének hagyományrendszerébe ágyazódnak: em  lített kötete Barta János-idé-
zettel kezdôdik, a könyv alapjául szolgáló doktori ér tekezésének S. Varga Pál volt
a témavezetôje, míg az írásaiban kitüntetett sze rep pel bíró mû faj elméleti szemlélet
szoros kapcsolatban áll Imre László irodalomtörténészi munkásságával. Nemes tra-
dícióval bíró iskola elhivatott ta nítványa, aki az el múlt másfél évtizedben maga is
sokra becsült munkatársává és a hallgatók által tisztelt, a tehetséggondozásban
szor  galmasan tevékenykedô oktatójává vált az intézetnek. Bátran és friss szemmel
vág bele nemzeti klasszikusok újraolvasásába, ad új válaszokat sokszor föltett kér-
désekre, s talál kiterjedt befogadástörténettel rendelkezô életmûvekben is téttel
bíró dilemmákat. E díjjal nemcsak elismerni igyekszünk Bé nyei Péter ed di gi tudó-
si-tanári tevékenységét, de köszönetet is mondunk az ezredforduló óta folyóira-
tunkban közölt több mint egy tucat tanulmányért és kritikáért.

CSEHY ZOLTÁN

Csehy Zoltán sok mûfajban és szövegformában otthonosan mozgó irodalmár, az
idegenség mintázatai iránt megszállottan érdeklôdô kultúratudós. Irodalom tör té ne -
ti mun kásságában az antikvitás irodalmának továbbélését, a neolatin költészet alakvál-
tozatait és énformálási stratégiáit, a hazai és itáliai humanizmust kutatja, s mûvei fi lo -
lógiai és interpretációs teljesítményükön túl, egyben érvek e hagyományok jelenkori
kultúránk számára való fon tossága és hasz nossága mellett. Meg írja ma gya rul Pa ci fi cus
Maximus humanista költô száz szórakoztató elégiáját, megteremtve egy a quattrocen-
tóban egyébként ezen a néven valóban létezô fi gu rát. Pacificus Maximus pajzán köl-
tészetének gyökerei Cse   hy Zoltán mûfordítói munkásságában rejlenek, s találnak
ott további visszhang ra. Csehy a görög és latin nyelvû iro dalom kevéssé szem elôtt
lévô, jellemzôen obszcén szövegeit adja közre általa szerkesztett és fordított kö -
 tetekben. Mindemellett lefordítja Petronius Satyriconját és Pasolini verseskönyvét.
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A tudósi, kritikusi és költôi utak találkozásának egy másik példája a zenei inspirá-
ció jelenléte a munkásságban. Mo nu men tális „(poszt) mo dern operakalauz”-a a ze -
ne iránti rajongás eredménye, s költeményeiben is ott lüktet a zeneiség. Szintúgy
nagyszabású lett a ma gyar költészet homoszociális és homoerotikus viszonyait föltér-
képezô monográfia, s közben Ros mer János maszkjában meg írja a magyar nyelvû
queer líra egyik elsô igazi kötetét. Csehy Zoltán egy modern humanista. Tudós, po é -
ta, fordító, kultúraközvetítô. És mos tantól Alföld-díjas is.

MOLNÁR GÁBOR TAMÁS 

Molnár Gábor Tamás egyik elsô tanulmánya – az Alföld 1996. augusztusi számá-
ban – Kertész Imre Sorstalanság címû regényének értelmezésében nyitott új távla-
tokat, egy másik korai írása pedig az Ôszi reggeli invenciózus olvasatát adta. Mára
mind kettô a Kertész- illetve a Kosztolányi-szakirodalom megkerülhetetlen hivatko-
zási pontja. Molnár Gábor Tamás az irodalmi hermeneutika, a dekonstrukció, vala-
mint a szemiológia eljárásait ötvözô, egyedi módon alakított olvasásmódja a maga
kiérleltségével mutatkozott meg a Világirodalom a modernség után (2005) címû
könyvében, melyben a modernség és a posztmodernség fogalmának újraértelme-
zését úgy végezte el, hogy közben irodalomtörténeti áttekintést is adott a 20–21.
század elbeszélô prózájának nagy hatású szerzôirôl. A „barátilag megfelezni a dol-
got” (2006) címû tanulmánykötetének súlypontja az irodalmi szöve gek önértelme-
zô mozgásának kérdésköre. A tömegvonzás szabályai (2012) cí mû könyvében az
összehasonlító mûértelmezés újabb lehetôségeit tette próbára. Legutóbbi könyve,
A figyelem mûvé sze te (2015) az interpretáció mint kulturális gyakorlat  készségfej-
lesztô és tudásbôvítô szerepét pazar érvelési rendszerben mutatta be. Összetett
érv vezetésû tanulmányai az ismeretek sokrétûségének, az irodalom iránti józan
szenvedélynek a közvetítését is biztosítják. Molnár Gábor Tamás nem csak mun-
katársi hívségéért, vagyis a folyóiratunkban 1995 óta közölt több mint tucatnyi
tanulmányáért és kritikájáért kapja meg idén az Alföld-díjat, hanem az irodalom
iránti elkötelezettség és alázat, s ezzel szoros összefüggésben az irodalomtanári
elôzékenység dicséretéül is.  
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