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Parti Nagy Lajos a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb nyelvművésze, „nyelvkirály”, 

az ún. posztmodern magyar irodalom egyik legnagyobb hatású alakja. „A magyar költői 

nyelv- és észjárásokat (s azokon innenieket és túliakat) olyan erővel volt képes tapintatosan 

fölforgatni és a maga szájaíze – csuklófordulása szerint újrateremteni, hogy abból nemcsak 

egy összetéveszthetetlenül saját, bravúros nyelvre és önironikus-szatírajátékos látásmódra 

futotta, hanem brutálisan meghökkentő, közvetlen közelről szóló és heves hatást kiváltó 

művekre. Mégpedig – a kilencvenes években megszakítás nélkül, lépésről lépésre derítve fel 

önnön képességeit, melyeket rögtön föl is szikráztatott minden műfajban” – méltatja 

munkásságát Závada Pál (ÉS, 47. évfolyam, 41.szám). 

Az OKTV tételcíme e gazdag műfajú munkásságból a novellákra, azok nyelvi-stilisztikai 

sajátosságaira irányítja a figyelmet. 

Az elmúlt tíz év novelláit tartalmazó A fagyott kutya lába című, új novelláskötetének 

megjelenése kiemelkedő irodalmi eseménynek számított 2006-ban. A kötetet bemutató, 

elemző kritikák, ajánlások mindegyike nyelvének különlegességére irányítja a figyelmet. „A 

kötet grammatikai terében kirajzolódó világ különös feszültséget teremt az olvasóban. 

Egyrészt megörvendezteti a nyelvben megbújó lehetőségek végletekig feszítésével és az új 

jelentésű szóösszetételekkel, másrészt szembesíti azokkal a mélyen tragikus mindennapi 

tapasztalatokkal, amelyekben mindannyian élni kényszerülünk. Mondhatni: a monológok 

nyomán – legyen az elbeszélő bányamosodás, villamosvezetőnő, test-aranyozó vagy kigyúrt 

verőlegény – „a bánat bokszkesztyűje [...] lényegében oda van sújtva a szívre”, és zsigerig 

hatol a félelem.” (A kiadó ajánlása)  

Mint a fenti idézetek bizonyítják, a Parti Nagy Lajos műveit ismertető, értékelő írások 

kiemelik azok nyelvi eredetiségét, különösségét. Így a szakirodalom gazdag 

szempontrendszert kínál a tétel kidolgozásához. Igen jó segítséget nyújt Németh Zoltán Parti 

Nagyról írott monográfiája és az ebben közölt gazdag bibliográfia is. 

A pályázónak azonban ügyelnie kell arra, hogy alkotó módon használja fel a szakirodalmat, és 

egyéni meglátásai, felfedezései bemutatásával bizonyítsa szövegelemző-értelmező 

képességét. Célszerű élni a számítógépes programok lehetőségeivel, és grafikonok, diagramok 

segítségével szemléletessé tenni a pályamunkát. 



Felhívjuk a dolgozatíró figyelmét a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek 

pontos érvényesítésére. 
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