
A kutatóhelyen az elkezdett kutatási irányoknak megfelelően tovább
folytattuk a munkát. Elkészült a Szabó Lőrinc-hagyatékkönyvtár állományának
feldolgozása, a megjelent Szabó Lőrinc Füzetek 3. és 6. (magyar és idegen
nyelvű könyvek) kiegészítése, elkezdtük a két füzetnek egy könyvben való
megjelentetésének munkáit.

A Szabó Lőrinc web-oldal elérését egyszerűbbé tettük
(www.szabolorinc.hu). Tovább folytattuk Szabó Lőrinc eddig kiadatlan
műveinek, drámafordításainak, újságírói tevékenységének publikálását, illetve
publikálásra történő előkészítését. Minderről március 8-án az ELTE-n a Szabó
Lőrinc Kutatóhely és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti
Tanszéke által rendezett konferencián és kerekasztal beszélgetésen adtunk
számot a szakma részére.

A kutatóhely a fellelt dokumentumok mellett fontos feladatának tekinti
Szabó Lőrinc külföldi útjainak irodalomtopográfiai felmérését, a helyszíneken
emléktábla avatását és az összegyűjtött anyag kötetbeli dokumentálását. A 2004
őszén Abbáziában elhelyezett emléktábla után a beszámolási időszakban Szabó
Lőrinc csehországi útjának tiszteletére harmadik emléktáblánkat a Brno melletti
Macocha barlang bejáratánál levő vendégház falán avattuk fel.
Tevékenységünknek csehországi kulturális visszhangját bizonyítja, hogy a
prágai és brnoi kiadású, magyar nyelvű Prágai tükör című közéleti és kulturális
lap (Tü)körkép című melléklete két oldalas, fényképekkel is ellátott cikkben szól
az emléktábla avatásról. Az abbáziai anyaggyűjtés eredményeként Franciska
Zurkovic elkészített egy tanulmányt, melyet átadtunk az ItK szerkesztőinek, ez
egy fejezete a Szabó Lőrinc Füzetek sorozatban megjelenő kötetnek. A kötet
szerkesztése (magyar és horvát nyelven) folyamatban van, elkezdtük a
csehországi kötet összeállítását, mely szintén két nyelvű lesz (magyar és cseh).

Szabó Lőrinc és családjának betegségeit dr. Czeizel Endre genetikai
látomásban tárta fel a Költők, gének, titkok, illetve az Aki költő akar lenni,
pokolra kell annak menni? című köteteiben. A kutatóhely egyik egyéni
felkészülésű doktorandusza, egy belgyógyász szakorvos Bernáth Aurélné dr.
Pártos Alice főorvos asszony hagyatékában található orvosi dokumentumok,
leletek alapján végigkövette a költő felnőttkorának betegségeit és halálának
körülményeit. Ennek a munkának eredményeképpen megjelentettük a Szabó
Lőrinc Füzetek sorozat 7. darabját „Álommá zsongul a tücsökzene” Szabó
Lőrinc betegségei címmel.

Az Osiris Kiadóval való jó kapcsolatunkat jelzi, hogy Szabó Lőrinc
naplóinak, leveleinek kötetté való összeállítása elkészült Naplók, levelek, álmok,
vallomások munkacímmel, 40 ív terjedelemben, jelenleg a szerkesztés,
szövegellenőrzés folyik, várhatóan 2006-ban megjelenik.

Elkészültünk Szabó Lőrinc környezetének naplói összeállításával is,
várhatóan ez is 2006-ban jelenik meg saját kiadásban a Szabó Lőrinc Füzetek
sorozatban.



A Szabó Lőrinc Kutatóhelyen folyó munka kapcsán tovább bővültek a
nemzetközi kapcsolataink. Az eddigi emléktáblák avatásába bekapcsolódó
külföldi résztvevők közül kiemelkedő a kapcsolat a Freiburgi magyarok baráti
körével, a zágrábi egyetem munkatársaival, a Prágai Magyar Kulturális Központ
munkatársaival és a csehországi magyarok baráti körével.

A Szabó Lőrinc Kutatóhely munkájába a Miskolci Egyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Ph.d. hallgatóit is bevonjuk. Mivel
évente lépnek be új hallgatók, illetve szereznek abszolutóriumot és doktori címet
a kilépők, esetenként változik a kutatásban résztvevők személye. Ez magyarázza
azt, hogy a négy évvel ezelőtt nevesített hallgatók helyett esetenként más, a
kutatásba újabban bekapcsolódott hallgató lép be. A koncepció - hogy
hallgatókat vonjunk be a kutatásba - nem változik, a hallgatók személye azonban
eltérhet az eredeti szerződés mellékletében megjelölt személyekétől. Ehhez
kérjük a bírálók megértését és utólagos engedélyét.


