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SZAKMAI BESZÁMOLÓ A K 62388 JELŰ KUTATÁSRÓL 

 

 

Mivel Kecskés András nem vett részt a kutatásban, az eredetileg 

tervezetthez képest nagyobb szerepet kapott Szenci Molnár Albert 

levelezésének új kritikai kiadása, illetve a témavezető és P. Vásárhelyi Judit 

egyéb kutatásai a témában. Együtt publikáltak egy ismeretlen levelet az 

Irodalomtörténeti Közleményekben, és együtt írtak kísérőtanulmányt Szenci 

Molnár Kálvin-fordításának hasonmás kiadásához, de külön-külön is igen 

nagy számú közleményük, és egy-egy könyvük jelent meg a futamidő alatt. A 

Szenci Molnár Albert-levelezés közel került a befejezéshez, s Szabó 

Andrásnak összegyűlt az anyaga egy monográfia jellegű könyvhöz is. 

 

Az első év: 

Külső kutatók (doktoranduszok: Venásch Eszter, Pénzes Tiborc Szabolcs) 

bevonásával elindult és jól haladt Szenci Molnár Albert levelezőkönyvének 

(MTA Könyvtára) átírása, itt már jóval előrébb tartottunk a tervezettnél. 

Elkészült az egész levelezés áttekintő táblázata, amely időrendben tartalmazza 

a levelek legfontosabb jellemzőit, incipitjét és lelőhelyét, valamint korábbi 

publikálásának adatait (ezt folyamatosan módosítjuk a munka közben). 

Megindult a 2007 májusában tartandó nagy konferencia előkészítése, amely 

nem a tervezett szlovákiai Révkomáromban, hanem Csurgón volt,: elment az 

első körlevél, s megkezdődött a támogatók felkutatása. 

 

A második év: 

2007 elején megjelent az OSZK és az Osiris Kiadó könyvsorozatában az a 

tanulmánykötet, amelynek konferenciáját 2004-ben az előző OTKA-pályázat 

(T 038368) támogatta, a szerkesztője a pályázat vezetője, aki tanulmánnyal is 

szerepel benne. Ugyanebben a kötetben tanulmánnyal szerepel a pályázat egy 

másik kutatója, P. Vásárhelyi Judit is. 
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Május 24. és 27. között zajlott le Csurgón ''A zsoltár a régi magyar 

irodalomban'' címmel a pályázatban előre betervezett tudományos konferencia 

Szenci Molnár Albert zsoltárkönyve megjelenésének 400. évfordulóján, a 

szervezői Petrőczi Éva és Szabó András voltak. A konferencia programja 

látható az MTA Irodalomtudományi Intézetének honlapján: 

http://www.iti.mta.hu/korabbipr-2007.html – ugyanitt a konferencián készült 

fotók is megtekinthetőek: http://www.iti.mta.hu/Csurgo_fotok_1.html A 

konferenciaelőadások írásos változatainak több mint 90 százaléka összegyűlt. 

Három doktorandusz hallgató segítségével tovább folyt Szenci Molnár 

Albert leveleskönyvének szövegrögzítése. Teljesen készen lettek (de még 

ellenőrizetlenek voltak) a magyar nyelvű levelek, ötven százalékban 

elkészültek a latin nyelvű levelek átírásai (ezekből több van.) 

 

A harmadik év: 

2008-ban megtörtént a külföldön található Szenci Molnár Albert-levelek 

másolatának beszerzése, befejeződött a levelek átírása, szövegük rögzítése, 

elkezdődött a kommentárok írása, és a levélkiadás kéziratának kialakítása. 

A munkában nagy segítséget jelentett a szöveget készítő két doktorandusz 

(Venasch Eszter, Pénzes Tiborc Szabolcs). A témavezető és Petrőczi Éva 2008 

júliusában a Wolfenbütteli Herzog August Könyvtárban kutattak az MTA 

Irodalomtudományi Intézetének csereösztöndíjával, ez megkönnyebbítette a 

kommentárok írásának megkezdését. Ugyanakkor a témavezető novemberben 

adminisztratív vezetői megbízást kapott (dékán lett), ez lassította a 

levelezéskiadás elkészülését. Gyakorlatilag befejeződött a csurgói konferencia 

kötetének szerkesztése. 

 

A negyedik év: 

Az esztendő tudományos munkái a levelezéskiadás kommentárjainak 

elkészítése körül forogtak. A témavezető és Petrőczi Éva a DAAD két 

hónapos ösztöndíjával 2009 júliusában és 2010 januárjában a Heidelbergi 

Egyetemen tartózkodott, s az egyetemi könyvtár illetve az ott előfizetett 

http://www.iti.mta.hu/korabbipr-2007.html
http://www.iti.mta.hu/Csurgo_fotok_1.html
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adatbázisok segítségével befejezte a külföldi vonatkozású kommentárokat. 

Ezek voltak többségben mert Szenci Molnár Albert mintegy harminc 

esztendeig Németországban élt. Csupán a kézirat véglegesítése és néhány 

magyarországi vonatkozású kommentár maradt a következő időszakra. 

 

Eltérések az eredeti tervtől 

Az utolsó esztendőre csúszott egy laptop vásárlása, s az eredtileg 

tervezettnél olcsóbb nyomtatót vásároltunk. 

A tervezettnél kevesebb külföldi utazásra volt szükség. 

Nem sikerült a csurgói konferencia kötetének megjelentetése, ennek 

csupán anyagi okai vannak (Közben – úgy tudom – az OTKA is 

megváltoztatta a szabályokat, s az ilyen konferenciák anyagának kiadásához 

már nem ad támogatást.) 

Amint beszámolóm elején jeleztem, a személyi változás miatt a verstani és 

a hozzá kapcsolódó zenei kutatások elmaradtak. 

 

Budapest, 2010. február 22. 

 

 

 

       Dr. Szabó András DSc 

             egyetemi tanár 

        KRE BTK 


