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Bódi Katalin idén ôsszel megvédett habilitációs értekezésének záróakkordjai rávi-
lágítanak arra, hogy miért izgalmas írásait olvasni, s vele együtt gondolkodni: „Ér -
tel mezôként […] a nyomok követésére, összefüggések megsejtésére vagyunk utal-
va, hiszen az említett, hosszabb-rövidebb, különféle mûfajú, egymást lenyûgözô
mér tékben áthálózó szövegeken felül nem maradt ránk Kazinczytól összegzô ér -
vényû munka képzômûvészeti tárgyban.” Bódi Katalin kutatói attitûdjét jellemzi a
kí váncsiság, s az általa észlelt, általa teremtett összefüggések a kultúra, a mû vé sze -
tek, a társadalom, a történelem tényezôi között gyakorta revelatív erôvel bírnak.
Olyan nyomozó ô, aki számára a különbözô esetek egy egész társadalmi berendez-
kedés jeleiként mutatkoznak meg egyben, s aki nem veszíti el érdeklôdését az ügy
hét köznapi szereplôi iránt sem. Nem izolált mûben, hanem kulturális hálóban, kon -
textusok találkozásában gondolkodik, s ezt a gondolati munkát érhetjük tetten írá-
saiban. Nem kizárólag szaktudományos dolgozataiban, hanem problémaérzékeny
és közéletileg elkötelezett tárcáiban, illetôleg kritikáiban is.

Kb. félszáz recenziójának ötödét az Alföldben közölte, s ezek témái között volt
kor társ regény, képtudománnyal foglalkozó tanulmánygyûjtemény, Sade márki
éle  tét megelevenítô monográfia, fiataloknak szóló festészeti munka, a 70-es évek-
beli ba  lassagyarmati túszdrámát tárgyaló dokumentumregény (jegyezzük meg: a
nóg   rádi származású díjazott igyekszik kapcsolatot ápolni szülôföldjével). Érdemes
min dezen túl is föleleveníteni kedvelt tárgyköreit: bár alapvetôen a felvilágosodás
iro dalmának tudósa – hiszen önálló kötetben is megjelent doktori értekezését a 18.
szá zadi magyar levélregényekrôl írta, említett habilitációs dolgozata pedig Ka zin -
czy Ferenc képzômûvészethez kötôdô írásait tárgyazza –, nagy lendülettel és szak-
mai odaadással fordul mind a társmûvészetek (elsôsorban a színház és a vizu á lis
mûvészetek), mind a kultúratudomány irányzatai (említhetjük akár a gender stu -
dies-t, akár az emlékezethelyek teorémáját), mind a magyar kortárs irodalmi fejle-
mények, mind a francia irodalom különbözô szövegei felé (utóbbinak magyar–fran-
cia szakos végzettsége adja szavatosságát).

El kell ismerni, hogy Bódi Katalin tulajdonképpen a szemle rovat szerkesztôjé-
nek álma: szenvedélyes olvasó, aki indulatait nem fél szakszerû és pontos kritikai
ész revételekben kifejezésre juttatni. Ha megállapodtunk valamiben, azt emlékeze-
tében tartja, s ha a késés eshetôsége merül föl, jelzi – nincs többé sunnyogás. Mû -
velt sége és érdeklôdése széleskörû, s emiatt megbízhatóan lehet rá különféle
tárgy  körû könyvek esetében számítani: nem egy kaptafát tart a panglin.

Azon túl, hogy az évek során lapunk meghatározó szerzôjévé lépett elô, áldo-
zatos pedagógusi tevékenységét is fontos megemlíteni, akár szerkesztôi, akár
egyetemi oktatói és témavezetôi munkájára gondolunk. Nem kétséges, hogy utób-
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biból is sokat profitál a debreceni kulturális élet, és vele együtt folyóiratunk.
Mindezek okán örömmel üdvözöljük Bódi Katalint az Alföld-díjasok sorában.

LAPIS JÓZSEF

LÔRINCZ CSONGOR

Abban a városban, melyben közel négy évtizedig élt és dolgozott a modern költé-
szet egyik legjobb honi ismerôje, aligha kell külön hangsúlyozni annak a kompa-
ratív megközelítésmódnak a fontosságát, mely egyfelôl értelmezôi szempontrend-
szerét a kortárs nyugat-európai irodalomtudományi és bölcseleti beszédmódokkal
foly tatott párbeszédben alakítja ki, másfelôl a magyar líra történetére az európai
iro dalom, elsôsorban a német nyelvû literatura ismerete felôl tekint. Az Alföld fo -
lyó irat 2017. áprilisi számában közölt Téli éjszaka-elemzésében Lôrincz Csongor
ép  pen arra a Tamás Attilára hivatkozik a legtöbbet, akivel bizonyosan osztozik eb -
ben a kettôs tudósi fölvértezettségben. A szakszerûség iránti elkötelezettség, az ol -
va sótól fölkészültséget váró nyelvhasználatban tárgyiasuló összetett gondolkodás-
mód, a nyelvi kifejezôképességet kitágító, nagy költôi alkotások iránt mutatott ér -
zé keny értelmezôi figyelem szintén közös eleme e két tudósi pályának, ugyanak-
kor a generációs különbségbôl jóformán szükségszerûen következik, hogy míg
Ta   más Attilát az 1960-as évektôl kezdôdôen a költôi világképek és formák leírha-
tósága foglalkoztatta, addig Lôrincz Csongort immár két évtizede fôként a költôi
nyelv szemiózisa, retorizáltsága és medialitása.

Ha nem is példa nélküli a kortársak között, mindenesetre csak a legkiemelke-
dôbb tudósokra jellemzôen termékeny és gyorsan emelkedô pályát tudhat magáé-
nak. A Csíkszeredában töltött gimnáziumi évek után úgy volt a kolozsvári egyetem
hall gatója, hogy közben már bekapcsolódott az ELTE-központú Általános Iro -
dalomtudományi Kutatócsoport munkájába, alig múlt 25 éves, amikor doktorált,
mind össze 32 évesen lett a berlini Humboldt Egyetem professzora, az elmúlt 15
esz tendôben öt magyar és egy német nyelvû önálló könyve jelent meg, féltucatnyi
vas kos idegen nyelvû kötet szerkesztésében vett részt. Ahogy azt egyik közös ba -
rá tunk szokta mondani, gyorsabban ír, mint ahogyan mi olvasunk, de tegyük hoz -
zá, hogy írásai épp nem a gyors, sokkal inkább a szoros, ha tetszik, a lassú olva-
sás termékei. Méltán állítható, Lôrincz Csongor a magyar irodalomtudomány euró-
pai közvetítôje, aki közleményei, konferenciaszervezôi és oktatói tevékenysége ré -
vén a magyar mellett a német nyelvû humántudományos közéletnek is résztvevôje.

Az Alföld-díjjal szerkesztôségünk köszönetet mond azért, hogy Lôrincz Csongor
az elmúlt húsz esztendôben a leghûségesebb értekezô prózai szerzôink közé tar-
tozott. Végigtekintve lapunkban közölt írásai szép hosszú során, egyrészt látható a
modern költészet kitüntetettsége (József Attila mellett Ady, Szabó Lôrinc vagy épp
Gottfried Benn), másrészt a kortárs elbeszélô próza iránt mutatott értelmezôi figye-
lem (Az érsek látogatásáról, a Javított kiadásról és a Saját halálról készített tanul-
mányok említhetôk itt), harmadrészt kirajzolódik egy olyan típusú kultúratudomá-
nyi érdeklôdés, mely bár továbbra is döntôrészt klasszikus irodalmi szövegek ér -
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tel mezésére vállalkozik, olyan performatív nyelvi hatáselemekre összpontosít, mint
az ima, az ígéret, az eskü vagy a tanúság. Noha ennek talán nincs különösebb sa j -
tótörténeti oka, kétségtelen, hogy Lôrincz Csongor abban a tekintetben is az Al föld
folyóirat legfontosabb értekezôi közé tartozik, hogy az Alföld Stúdió megjelenés
elôtt álló új antológiájában a leggyakrabban hivatkozott szerzô, ami annyit bizto-
san jelent, hogy a pályájuk elején álló irodalom- és kultúrakutatók szívesen ta nul -
nak munkáiból. 

FODOR PÉTER

VILLÁNYI LÁSZLÓ

Villányi László a mai magyar költészet feltûnést kerülô alakja, aki huzamosabb idô -
re sosem hagyta el szülôvárosát, Gyôrt, és – 1990-ig népmûvelôként, azóta iroda-
lomszervezôként és szerkesztôként – sokat tett annak kulturális életéért, közben
pedig jelentôs költôi életmûvet hozott létre. Lírai életmûvében a városi tér meg-
idézésének, a személyes és családi történetek, a megfigyelt jelenségek feldolgozá-
sának, transzcendencia felôli újragondolásának is visszatérôen szerep jut.

Közel negyven éve megjelent debütáló verseskötetérôl, a Délibábünneprôl
1978-ban közölt bírálatot az Alföld, a Villányi modorát már ekkor meghatározó
szem lélôdô jelleg, a mikrotörténéseknek szánt figyelem költészetének késôbb is
jel lemzô jegyei maradtak. 

Épp elsô könyve megjelenésének évében indult a gyôri Mûhely, melynek ké -
sôbb, 1990-ben ô lett a fôszerkesztôje. Munkájának köszönhetôen azóta e folyóirat
a társadalom- és a természettudományi kérdésekre is nyitott fórummá alakult –
friss tanulmányok rendszeres hivatkozási pontjául szolgáló, egyetemi tananyag-
ként is gyakran feltûnô tematikus számok láttak itt napvilágot az elmúlt év ti ze dek -
ben. A Mûhely hatása a Gyôrben indult, már aktívan publikáló fiatal szerzôk sike-
reiben is megmutatkozik.

Villányi eszköztelen, a hétköznapi nyelvhasználatot idézô, költôi képekkel so -
sem túlterhelt költeményei gyakran epikus ívet kapnak, esetenként kötet szintjén
is narratív szerkezetekbe rendezôdnek. Ez a poézis a szûkebb szakma figyelmét
egy értelmûen kivívta, a kortárs költészeti tendenciákkal foglalkozó tanulmányok
még is méltánytalanul ritkán tesznek említést róla, és izgalmas életmûve egyelôre
nem szolgált átfogó elemzés tárgyául. Pedig több verseskönyve már csak a mai fia-
tal költészeti fejlemények miatt is újraolvasásra kínálja magát, például az Alázat az
elmúlt évtizedben meghatározóvá vált testdiskurzusok felôl nyerhetnének adekvát
értelmezést. 

Verseiben gyakorta érvényre jut a különféle filozófiai és kultúrtörténeti hagyo-
mányokat párhuzamosan megidézô szinkretizmus, a Volna szerelem címû kötet
pél  dául szerteágazó intertextuális hálót mozgósít, miközben a Villányira jellemzô,
val  lomásosságot minimalizáló szerelmi költészetet mûködteti. A kötet néhány ver-
sét az Alföld 2004. júliusi számában publikálta elôször a költô, ettôl a közléstôl te -
kinthetjük a folyóirat rendszeres szerzôjének. 
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A Vivaldi naplójából a szövegegységeket összefûzô narratíva mellett kottarész-
leteket és festményklasszikusokat is az értelmezési mezôbe emel. A szerepvers-
ként olvasás lehetôségét kínálja fel a Valaki majd – Ismeretlen költônôk versei címû
kötetben is, míg a Gyôri idôkben a magánmitológia elemeiként értelmezhetô vá -
rosversek kerülnek túlsúlyba, s az azokat kísérô fotók, amelyek a térpoétikai meg-
közelítésben jelölik ki az ideális olvasásmódot.

Az ôt ért irodalmi, filozófiai, társadalmi hatásokat, a költészetét meghatározó él -
mé nyeket idei, Voltaképpen címû kötetének esszéiben összegezte. A Széchenyi
Iro dalmi és Mûvészeti Akadémia 2015-ben választotta ôt tagjai közé, A költészet
mi benléte címû székfoglaló elôadásának szövegét is a poétikus szövegszervezés
jel lemzi, pedig túlnyomórészt jelölt idézetekbôl áll. A rövid átvezetések sokszor
egy máshoz közvetlenül nem kapcsolódó, még csak nem is polemizáló alakok
mon datait kötik össze esszéisztikusan. A szöveg zárlata szerint a „szerencse fiának” –
tehát a költônek – nincs más dolga, mint hogy „a lehetô leglassabban létezve, a le -
hetô legtöbb hallgatásban, találkozzon a világban megnyilvánuló költészettel, mu -
tassa fel, és természetének engedelmeskedve, beteljesítve a planéták ajánlását,
avas sa költészetté életét.” Villányi László ennek az ars poeticának a megvalósításán
dol gozik. 
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