
1,

vÉLEMBNy csEHy zorrlN pRoFEsszoRt pÁry nzp,lrlnór

Csehy Zo1tánnemcsak a szlovákiai magyar irodalomtudom ánynak, hanem a nemzetkÓzi

hungarológiának is meghatároz képviselóje. Munkássága generáciojában a legnagYobb

hatásriak kózésorolható. Rendkívtil termékeny publikációs tevékenysége, valamint a Comenius

Egyetem en végzetí oktatói tevékenysége egyarínt azt mutatlák, hogY kutatási eredménYei a

magyar irodalomtorténet olyan széles tartományaira terjednek ki, ami nagYon kevés tudósra

jellemzo. A pályázatában benyirjtott anyagok tanirsága szerint eddigi munkássága révén a

professzori kinev ezéshez sztikséges publikációs és idézettségi eloírások mindegYikét magasan

teljesíti. A doktori (phD) fokozat megszerzésére irányuló kutatásainak kozéPPontjában a régi

magyarirodalom állt, publikációinak karakterét meghatározza a klass zikafilolÓgiaivégzettsége

és ebb 1 eredoen egy elmélyiilt komparatisztikai attitud, amely ritkán hiánYzlk az ÍrásalbÓl és

amelynek s lypo níját leginkább ta!án a neolatin kult rráhan valÓ jártassága formá|ta. F,z a

komparatisztikai szemlélet kiterjed a muvés zetkózivagy intermediális viszonYlatokra is, e téren

ktilonose n a zene_ és operatorténeti ismeretei emelhetok ki. Az irodalomtudománY aktuális,

kultriratudományos irányvétele szempontjából kiemelendo a Szodoma és karnYéke c,

nagyszabásir mon ográfiája (2OI4). Ezmind módszertani, mind tematikus értelemben alaPveto

kezdeményezésnek nevezheto, hiszen a homoszocía|ítás és a queer ,,iránYvétel" jelenlétét és

szerepét amagyarkoltészetben még senki nem tárgya\ta szisztematikusan korábban. A munka

annak btzonyítéka is, hogy szerzóje elmélytilt és eredeti kutatásokra alaP oZZa egl olYan

irodalomtorténeti nartatíva megalkotását, amely lényegében a maglff lÍra teljes idoszakát

átfogia.

Néhány, inkább társadalom_ yagy kultrirtorténeti érdekeltségu elozménytol vagy

részeredménytol eltekintve Csehy Zo|tán említett monográfiája az elsó olYan munka, amelY

arravá|Ialkozik, hogy megvizs gálJa,miként a\ka\mazható és milyen teljesít kéPességgel bír a

genderfogalom (és a kornyezete) a magyar irodalomtorténet tanulmánYozásában. A t bb mint

nyolcszáz oldalas kotet persze nemcsak az ebben az értelemben vett elÓzménYnélki,ilisége miatt

nevezheto rendkívtili teljesítménynek. Viszonylag ritkán kertil sor arra, hogY egYetlen szerzó

egy meghatározotí szempontot érvényesítve lényegében a maglar irodalomtorténet minden

korszakára kitekinto feldolgo zásra vállalkoz zon, irgy ráadásul, hogY nagYon kevés

elomunk áIatratámaszkodva valój ábanegyszerre kell boldogulnia a targYaltanYagfelttrásával,
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azonosításával és kortilhatárolásával (voltaképpen egyfajía, a konyv hátterében megbirvó

antológia eloállításával), valamint az eiemzési móds zerekés szempontok, a rendszerezés és a

korszakolás fel ad aíáv a|,

A konyv informatív bevezetoként is szolgáló elso része,amelY áttekinti a teriilet elméleti

szakirod aimát, valamint (nagyon hasznosan!) eligazít a vonatkozó magyar fogalom- és

sz hasznáIat jelentéstorténetében, majd áttekinti a jelenség (inkább jelenségkor)

medikali záciojának, pszichologizációjának és politiz áIásánakfóbb torténeti csomóPontjait is' a

fentebb említett problém át a ,,homotematika" és a ,,homotextualitás" osszj átéka révén teszi

kezelhetové. El bbi fogalom ,,tartalom- és szovegkozpontir megkozelÍtésmódot jelent"' amelY

,,marginálisnak tekinti a szerzói én kontextusba ágyazás{ ", utóbbi - szintén nem feltétlentil

biográfiai érdekeltség aítalvezérelv e - azoi<ra a (retorikai vagy más jellegu) technikákra

fókuszál, amelyek a szoveg nem explicit ,,homoerotikus kódjait lePlezi[k] 1e"'

Ami, másfelol, a torténeti feldolgozást Vagy rendszer ezéstilleti, itt nyilvánvalóan abban

rejlik az egyikjelentos módszertani kihívás, hogy meglévo irodalom- és társadalomtorténeti

szempontrendszereket kell egyiitt kezelni, egy másik, talán még komolYabb, Pedig abbÓl fakad'

hogy csehy - szerencsés módon - nem azt tekinti elsodleges feladatának, hogy pusztán

irodalmi illusztrációkat szállítson egy a témairánt taiánnem is feltétleniil irodalomtorténeti

szempontból érdekl d olvasó számára. Sok esetben .- és ez éppenséggel nem válik kárára a

munkának - nem is korlát ozzamagirta ,,homotematika" vagY a ,,homotextualitás" asPektusaira'

gyakran megírgyelheto, hogy egy-egy fejezetben olyan osszefirggések ragadják magukkal'

amelyek messzebb vezetnek a konyv kozponti kérdésfeltevésétol, A konYvnek éPPen aZ aZ

egyik (talán nem is járulékos) erénye, hogy számos Ponton egYszeruen irjraolvastatja vag'

irjragondoltatja olvasójával a magyar koltészettorténet ismeros vagY kevésbé YagY régro1 ismert

fejezeteit.

Az egyetlen onk or'átozás, amivel a munk a már a célkituzésében is é1' aZ aZ' hogy

k\záro1agamagyar koltés zeííórténetet tekint \tárgyának(ezpersze nem pusztán magyar nyelvu'

és _ ami mufajtorténetileg persze így kovetkezetes - nem Pusztán lÍratorténet)' A Pr za nélkiil

is hatalmas anyagot három ía}y,inkább mozaiks zeruetegYmás mellé helYezett' ugYanakkor a

belso osszefbggéseket és elore- és visszautalásokat nem nélkÍilozo elemzésekb 1'

esettanulmányokból felépiilo részbe rendezte a szerzó.A konYvnek a bevezetót koveto második

(és tematikailag, valamint módszertanilag is talán legkoherensebb) része a romantika elotti

idoszakot, a harmadik a (ía6ánlegkisebb hangsirllyal szerepeltetett) 19 , század és a 20 ' század

nagyjából elso felének koltésze téttárgyalja,a- nem meglePo módon a legkiterjedtebb anYagot
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bemutató és így egyben legterjedelmesebb - zárofejezetkózéppontiában Pedig a tobbé-kevésbé

kortárs Líra áIl - bar hozzáteendo, hogy a három nagy rész egyike sem tartj a magát mereYen aZ

ilyen korszakh atárokhoz, hiszen ahol valamely osszefiiggés ezt megkoveteli, bátran

vállalkoz nak azidobeli elore- vagy visszaugrásokra is. Noha a torténeti Periodizácio terén nem

Iátja sziikségét rj javaslatok megfoga\mazásának, ebben a vonatkozásban Sem marad el

valamiféle ossze gzés,lriszen a zárszo végiil elhatárol négy alapveto tíPust a meghatérozo

,,értelem képzó és értelemtulaj donító konstellációk" kozott ( 1 . árkádikus szovegvilág 2,

normatív elvárási rendszer kijátszása - tobbek kozott - abarátságretorika révén 3. didaktikus

k ltoi megnyilvánulások 4.,,onelvu elgondolásrendszerek"),

A három nagy torténeti rész aterjedelmi és talán perspektívabéli ktilonbségeik ellenére

egyként tanriskod ik az e|végzettmunka lenyugozo volumenérol. CsehY mindentitt nagY srilYt

fektet a mufajtorténeti kornyezet, s ha releváns, a filológiai kontextusok Pontos fe]ltátrására,

kimerítoen tájékozódik és tájékoztat a tárgyalt nagyszámu szeruó recePciótorténetérol,

figyelmét nem kertilik el a legeldugottabb kiadványok sem, mindemellett rendre tagolt kéPet

nyirjt a szakirodalomróI, az esetek tobbségében meg gyózóen vitatkozik mind részlet-, mind

átfogóbb kérdésekben.

Csehy Zo1tán tudomány szervezór munkássága és a tudományos kozéletben kifejtett

aktivitás aarróI gyózmeg, hogy rendkíviil sokat tett azért, hogy a PoZSonYi hungarolÓgia fontos,

sok esetben kezdemé nyezó intézményként legyen jelen a mag:Yar irodalomtudománYban,

konferenciasoro zatokat szervezett és eredményesen páIyázott olyan kutatási projektek

támogat ásáta, amelyek a magyar irodalomtudomány nemzetkozi kutatókozosségének egészét

megszólítják és amelyeknek fontos szakmai sajátossága az a feltételezés, amelY szerint a

magyar iiodalom vizsgáIata mindenekelott komparatisztikai keretben vezethet j

eredményekhez, kiilonos tekintettel a kozép-európai régióba valÓ beágYazottságára, illetve a

kisebbségi irodalmi kultirrák speciális kérdéseire. Csehy Zo\tán rendszeres résztvevóje nem

kizár 1agrnagyar irodalomtorténeti tárgyu,nemzetkozi konferenciáknak is. Vendégoktatóként

Bécsben, Helsinkiben és Szegeden szerzett nemzetkózi tanítási tapasztalatot. TudománYos és

irodalmi testiiletek, valamint folyóiratszerkesztoségek tagjaként, magyarországi

fokozatszerzési eljárások rendszeres résztvevójeként és szakmai munkák recenzenseként is

folyamatos aktivitást fejt ki a szakmaikózéIetben. Munkája elismertségét a számára odaítélt

rangos magyaro rszágidíjak (kozti,ik a József Attila-díj, valamint a Baumgarten Emlékjutalom)

és osztondíjak egész sora tanrisíthatja.
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Oktatói tevékenysége a Comenius Egyetemen, amely 2002-tól kezdve folyamatos,

publikációs teljesítményéhez hasonlóan tág tertileteket olel fól aztrodalomelméleti és a poétikai

kurzusoktól irodalomtorténeti eloadásokon és szemináriumokon és a gyerek- és ifiirsági

irodalmon át akreatív írásig. (Ez utóbbihoz jegyzendo meg, hogy Csehy Zoltán szépirodalmi

és irodalomkritikai, továbbá mufordítói munkássága is rendkívril elismert, a magyarországi

irodalomkritika generációja legmeghatározobb alkotói kozott tartja számon). 20l9-ben a régi

magyar irodalom tanulmányozásához oktatási segédanyagokat publikált. Az eddig

témavezetésére bizott doktori hallgatók teljesítménye azt mutatja, hogy a pozsonyi

hungarológián iskolateremto tevékenységet folytat, amelynek hatása, illetve disszemináci ja a

nemzetkozi hungarológia terén is megmutatkozik.

A fentiek alapján páIyázatát minden vonatkozásban meggyozónek íalálom, Csehy

Zoltán pro fe s szori kinev ezését feltétel nélktil támo gatom.

Budapest, '21-9-25 .

lil-//
Kulcsár- Szabó Zoltán D Sc

egyetem i tanár, tanszékv ezetó

ELTE Összehasonlító lrodalom- és Kultirratud. Tsz.


