Beszámoló zárójelentés a 81405 számú, Arany János tanulmányok című
OTKA Sabbatical ösztöndíjhoz

Az egyéves ösztöndíj alatt sikerült az elfogadott pályázati programmal egyenértékű
feladatott elvégezni. Ennek megfelelően kész vagyok az Arany János költészetének,
szerepjátszó, imitációs technikáinak, önreflektáló sajátosságainak a feltárására vállalkozó
kötet megírásával, amely 22,5 ívnyi terjedelmű lett. A további apróbb, technikai jellegű
finomításokkal (pl. a szakirodalom összeszerkesztése a lábjegyzetekből, név- és
tárgymutató, köszönetnyilvánítások stb.) ez valószínűleg több mint 23 ívet fog elérni.
Lényegében pontról pontra követtem a Kutatási tervben vállaltakat. Az első két
pontban ígértek egyikét publikáltam (Tarjányi Eszter: Nagy dobozban kis doboz. A
rekurzív szerkezet Arany János Tengeri-hántásában In. Retorika-Irodalom-Poétika, szerk.
Radvánszky Anikó, Piliscsaba, 2011. 288-293.), a másikat az Irodalomtörténeti
Közleményeknek adtam publikálás céljára (Tarjányi Eszter: Ars poeticák
szonettformában. Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas… mint rejtőzködő metavers),
mindkét tanulmány esetében megjelölve azt, hogy az OTKA Sabbatical ösztöndíja segített
a megírásban. Az utóbbiról azonban még nem kaptam visszaigazolást, hiszen az ItK mint
a MTA lapja, lektorálja a tudományos közleményeket, így a megjelenési procedúra
hosszabb időt vesz igénybe.
A Kutatási terv további pontjai is megvalósultak. Csak kis mértékben tértem el –
pozitív irányba – a hajdan megfogalmazott célkitűzéstől. Ez a kis eltérés abból adódott,
hogy a korábban még nem ismert külföldi szakirodalomból leszűrt tanulságok miatt
módosítani kellett egy-egy feltételezésemen. Így a harmadik pontban említett ballada
esetében a líraiság jelentőségének a hangsúlyozása mellett hasonló súllyal az orális
kultúrából eredő szemlélet rajzolódott ki. A kutatási tervben nem jelöltem ugyan, de az
egy év alatt rá kellett jönnöm, hogy a gondolatmenet egysége szempontjából
kikerülhetetlen a gyakran felelő versként emlegetett formának legalább vázlatos
áttekintése. Ezért ennek az egységes szakirodalmi leírással nem jelentkező poétikai
gyakorlatnak is külön fejezetet kellett szentelnem, azért hogy Aranynak a felelő vers
hagyományát áthasonító verseihez értelmezői keretet rendelhessek.
A további pontokban felsorolt, megírandó témák viszont beigazolták az
előfeltevéseimet. Így elkészült a negyedik és az ötödik pontban beharangozott drámai
monológnak a magyar irodalomra vetítése és műfajelméleti áttekintése, valamint elkészült
az utolsó pontban vállalt értelmezés is, amely A nagyidai cigányok ismeretelméleti
paradoxonjait, vígeposzi sajátosságait járja körül.
Jelenleg az önellenőrzés és a véglegesítés fázisában vagyok, és olyan kiadót
keresek, amely – megfelelve a teljesítési szerződésben megfogalmazott kívánalomnak –
lektorálva adná ki az ösztöndíj ideje alatt befejezett kötetet.
Hogy ne csak az egyes részek kidolgozása váljék láthatóvá, hanem az egységbe
szerkesztés munkája is, az oldalszámok megtartása érdekében szkennelt formában
mellékelem a következő oldalon az elkészült kézirat tartalomjegyzékét.
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