
               Nép és nyelv. A puszták népének nyelvhasználata Illyés Gyula műve alapján 

 

      A témát választók számára a feladat az, hogy rajzolják meg azt a nyelvi világot, amely a 

„puszták népének” sajátja volt Illyés Gyula Puszták népe című könyve szerint. Mutassák be 

az idetartozó nyelvi elemeket és nyelvhasználati módokat, a nyelvi tevékenységeket és a 

hozzájuk kapcsolódó attitűdöket, szemléletmódot. Gyűjtsék össze tehát a könyv alapján e nép 

szavait, kifejezéseit, a verbális anyag nonverbális kísérőit, valamint a nyelvi tevékenységeik 

jellemzőit, pragmatikai háttereket. Ezúttal lehet a teljességre törekedni, hiszen egy zárt egység 

feldolgozásáról van szó: Illyés Gyula műve a keret, illetőleg a benne ábrázolt Tolna megyei 

pusztai lakosság életének nyelvi vonatkozásai a 20. század első évtizedeiben. A könyvben  

sűrítve is, elszórtan is sok ilyen leírás, idézés vagy kisebb megjegyzés van: köszönések, 

káromkodás és tiszta beszéd, ezekkel kapcsolatos elvárásaik; alkalomhoz kötött, szokásszerű, 

hagyományozódó kifejezéseik; olvasás, könyvek, hozzájuk való viszony; beszédesség, 

hallgatagság és hátterük; parancsolás, rátarti válaszadás; csipkelődések a beszédben stb. Szó 

esik például arról, mi a „szótlan víz”, kik azok a „mostgyöttek”, milyen a „májfa” kitáncolása, 

és  hogy miért emelkedik fel a székről, aki a juhászságról beszél, vagy arról, szándékos 

goromba szavak is kísérhetik a jótettet.  

    A nyelvi és nyelvhasználati tények bemutatásának módját, rendjét mindenki maga 

alakíthatja ki saját szempontjai szerint; lehet részletezni is valamit ezen belül, nem feledkezve 

meg közben arról, hogy a teljes kép megadása is feladat. 

     Szociográfiai igénnyel megírt, saját emlékekből építkező írói mű a dolgozatuk forrása, 

attól az Illyés Gyulától, akiről tudjuk, az anyanyelv sokat foglalkoztatta. Természetesen nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezen a közvetítésen keresztül jutunk el a népnyelv e 

korban és térben behatárolt szegletének megismeréséhez. Mégis ne feledjék el, hogy nem 

Illyés Gyulát és művét kell most bemutatniuk, hanem azt, amit általa megtudhatunk népéről, 

népének nyelvéről. 

     Forrásként az Illyés-mű sok kiadása közül bármelyik megfelel, a legkönnyebben 

hozzáférhető az Osiris Kiadó diákkönyvtár sorozatának kötete (Budapest, 2005).   

 

                                                                                               Dr. Gallasy Magdolna 

 

 



A nyelvi paródia eszköztárának bemutatása két szabadon választott kortárs 
életműben 
 
A jó paródia olyan, mint az eszencia. Megfelelő alapanyagból, igazi 
hozzáértéssel, műgonddal létrehozott „párlat”: stílusbravúr. Alapja egy ember, 
egy mű, egy jelenség vagy szervezet jellemző vonásainak eltúlzása. Szükséges 
hozzá a feltétlen műismeret, nyelvteremtő készség és a komikus lehetőségek 
legteljesebb kihasználása. „A paródia előtérbe állítja a stílust, és háttérbe szorítja 
a tartalmat.”(Fónagy Iván) 
A magyar irodalomban többféle parodisztikus hagyomány létezik. A XIX. 
századi romantikus előképek után Karinthy Frigyes „irodalmi karikatúrái, tréfái” 
jelentik a nyitányt, melyben a szépreményű pályakezdő az Így írtok ti 
paródiáival kritizálja kora írótársadalmát. A folyamatosan bővülő korszakos 
műnek számos rájátszása keletkezett a továbbiakban: Lovászy Károly Így 
nyírtok ti (1913), Tímár György Nem én írtam!(1979), Ezt sem én írtam!(1983), 
Reményi József Tamás – Tarján Tamás Írtok ti így?(1980) és Király Levente Így 
irtok én (2004).  
A paródia története nemcsak tollharcok története, hanem jellegzetes irányzata a 
beszéd paródiája: a halandzsa. A kezdőpont itt is Karinthy (még a szót is ő 
alkotta), a későbbiekben azonban az avantgárd és nonszensz költészet keretein 
belül jelenik meg, és a mindennapi élethez kapcsolódva a folklórban, 
ráolvasások, kiszámolók, csúfolók formájában is.  
A harmadik vonulat korunk nyelvi és stílusregisztereket keverő ironikus 
beszédmódja. 2004-et a kritika a paródia évének nevezi, elsősorban az Előretolt 
Helyőrség című erdélyi irodalmi folyóirat köré csoportosuló szerzők művei 
alapján. A közönség érdeklődését gyakran a torzképek keltik fel az eredeti mű 
iránt. Néhány éve népszerű a dumaszínházi forma, amely egy sajátos nyelvi 
játékteret hozott létre a szövegrontástól a magyar nyelvjárások közti 
különbségek felhasználásáig.  
A pályázatíróknak tanácsoljuk, elsősorban a nevettetés, a megidézés és a kritika 
nyelvi viszonyainak feltárására törekedjenek. Az írói szándék mellett vizsgálják 
a befogadói oldalt is. A pályamű mellékleteként ne feledjék a felhasznált 
szövegeket közölni, ezért javasoljuk az ésszerű és gondos szövegválogatást.  
Az elméleti felkészüléshez ajánljuk a http://irodalom.elte.hu/villanyspenot 
oldalait és a Matúra Klasszikusok sorozat Karinthy Frigyes Így írtok ti kötetének 
(IKON Kiadó, 1994) kiegészítő fejezeteit.  
         Szarvas Rita 



A figura etymologica története nyelvünkben 

 
A magyar nyelvi OKTV pályaművek elkészítésének célja a tudatos odafordulás nyelvünk 
természetének megismeréséhez. A figura etymologica anyanyelvünk múltjában és jelenében 
egyaránt fellelhető nyelvi jelenség.  
Definíciója, besorolása körül azonban ma is vita folyik. D Mátai Mária cikkében (A figura 
etymologica kutatásának történetéből. 1995. In: Laczkó K. szerk.: Emlékkönyv Szathmári István 
hetvenedik születésnapjára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bp. 1995: 287–92.) felveti a 
kérdést, hogy vajon hol vannak a figura etymologica határai.  
Lehet a pályamű témája ennek a nyelvészeti vitának a rendszerezett bemutatása a bőséges 
szakirodalom alapján. 
A másik lehetőség, hogy a pályázó a mai nyelvhasználatban mutatja be a jelenség természetét. 
Elsősorban köznyelvi példák gyűjtését várjuk. A vizsgálódás ebben az esetben kiterjedhet az 
alakzatnak a szókincsben, az élőbeszédben, a frazeológiában, az írott sajtóban stb. betöltött 
szerepére, arányára.  
Az irodalmi nyelvben fedezhetők fel a legnagyobb bőségben a példák, most azonban ne 
forduljon ebbe az irányba a pályázó (példák - természetesen - lehetnek). 
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