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BEVEZETÉS 

 

              Témaválasztás, célkitűzés.  

Magiszteri dolgozatom témájául a diáknyelv sajátos szókincsének 

vizsgálatát választottam a nagyszőlősi járási Szőlősgyulán és Aklihegyen. 

Témaválasztásom egyrészt foglalkozásomból adódik, 2007-ben végeztem a 

Munkácsi Humán- Pedagógiai Főiskolán, s ettől az évtől kezdődően az 

Aklihegyi Általános Iskola pedagógusa vagyok. Pedagógus lévén nap, mint 

nap tizenéves gyerekek között vagyok. Napközis csoportom mellett két évig 

magyar nyelvet és irodalmat tanítottam, így lehetőségem nyílt a tanulók 

beszédének, sajátos nyelvhasználatának a megfigyelésére. Ezeket a 

megfigyeléseket, a tanulók beszédében gyakrabban előforduló szavakat és 

kifejezéseket feljegyeztem, cédulákra írtam.  Ez képezi dolgozatom 

törzsanyagát, s adalékul is szolgál gyerekek gondolkodásmódjának, 

világlátásának megismeréséhez.  

Célom az, hogy ha nem is teljes, de áttekintő képet adjak a fiatalok 

szókincséről, nyelvhasználatáról, és ezáltal alátámasszam azt a kijelentést, 

hogy a diákok szlengje nemcsak az iskolára, az iskolai életre korlátozódik.  

Az összegyűjtött szavak rendszerszerű feldolgozása fogalomkörök szerint 

szócikkek formájában történt. Összesen 150 szót és 50 kifejezést jegyeztem 

fel cédulákra. Az anyagot témakörökre osztottam fel. Öt nagy témakört és 

altéma köröket különítettem el: Tantárgyak -, taneszközök megnevezéseit, 

Állandósult kifejezéseket, a tanulók iskolai ragadványneveit, azon belül külső 

és belső tulajdonságon alapuló ragadványneveket és megszólítási– és 

köszönési formákat.  

            Az anyaggyűjtés helyszíne, ideje, módja, a feldolgozás módszere, 

újszerűsége.  

 Az anyagot 2007 őszétől gyűjtöm a Nagyszőlősi járásban Aklihegyen 

és Szőlősgyulán.  
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Magiszteri munkámban kitérek a szleng, a diáknyelv és az ifjúsági 

nyelv értelmezésére.  

A tanulók sajátos csoportot alkotnak, életkoruknál, érdeklődési 

körüknél fogva nyelvhasználatuk jellemző jegyeket tartalmaz. Szókincsüknek 

speciális rétegei vannak, melyek lehetővé teszik világlátásuknak vizsgálatát, 

a köznyelvtől és a többi nyelvváltozattól való különbségeinek megfigyelését. 

A fiatalok nyíltan kinyilvánítják esetleges szembenállásukat a 

felnőttekkel, nem rejtik el saját véleményüket, a világról alkotott 

elképzeléseiket sem. Szókimondásuk gyakran sajátos szóalkotással is 

párosul. Néha csak egy-egy kisebb csoport által használt kifejezésekkel, 

frazémákkal emelkednek felül a mindennapok szürkeségén.  Céljuk az élet 

saját szemszögből történő ábrázolása. Véleményem szerint az ifjúság lázadó 

magatartásának köszönhető elsősorban az, hogy az élet kialakult rendjét 

másképp látják, ki szeretnék tágítani azokat a láthatatlan határokat, 

amelyekkel mindennapjaikat szabályozza a felnőttek világa. Szleng 

szavakkal dúsított életükben az újszerűség, a modernség, és az átalakítás 

vágya érződik.  

Minden nap tanulók vesznek körül, hiszen néha még én is az vagyok. 

Tanítási gyakorlatom során lehetőségem volt, és még ma is van, arra, hogy 

behatóbban megismerkedjek a fiatalok nyelvhasználatával, néha 

felgyorsítottnak, és a felnőttekénél egyszerűbbnek tűnő életükkel.  

Sokat gondolkoztam azon, hogy miért szeretne minden idős ember 

újra fiatal lenni, mi az oka annak, hogy a tanulók között mi is újra diákoknak 

érezzük magunkat. 

Szerintem a fiatalság olyan varázserővel bír, ami fokozatosan 

megkopik, elhalványul az évek múlásával. A diákok másképpen látják a 

világot, az életet. Szeretnék annak szépségét, vidámságát megragadni, 

múlhatatlanná tenni. Úgy élnek és beszélnek, hogy ne a szürkeséget, hanem 

ezek ellentéteit erősítsék, hangsúlyozzák.  
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 Talán ezért ragadott meg ez a téma, és ez lehet az oka annak is, hogy 

mélyebben szerettem volna foglalkozni a tanulók, főként, a hozzám közel 

álló, Aklihegyi és Szőlősgyulai Általános iskola 10–15 éves diákjainak 

nyelvével, szóalkotásával. 

Aklihegy Kárpátalja délnyugati területén helyezkedik el közvetlenül 

az ukrán−román határ mentén az Akli-hegy, illetve a Gyulai-hegy oldalán. A 

hegy északi oldalán magas vastartalmú források találhatók. A hegyoldalon, 

erdők között megbúvó kisközség ma is régi népdalok, balladák őrzője. 

Ugocsa legjobb borát hajdan e szőlőhegyen termelték. Viszonylag kis és 

történelmileg fiatal faluról beszélünk, alig több mint 600 lakost számlál és 

körülbelül 200 éves múltra, tekint vissza. Közigazgatásilag Kárpátalja 

Nagyszőlősi járásához tartozik, azon belül Nevetlen községi tanácsához a 

következő 5 településsel együtt: Batár, Nevetlenfalu, Akli (Öregakli), Újakli 

(Oroszfalu) és Aklihegy. Tőszomszédságban Akli és Újakli terül el. 

Mindegyik helységnek eltérő múltja és lélekszáma van. Akli lakossága alig 

több mint 300 személy, Újakli körülbelül 420 lakost számlál. Az első 

világháborút lezáró béketárgyalások következtében Kárpátalja Csehszlovákia 

kötelékébe került, betelepítések folytak különböző falvakba és városokba. 

Ennek kapcsán a jelenlegi Újakli az Oroszfalu (Ruszintelep) nevet kapta, 

mivel ruszin telepesek költöztek a faluba. Újakli jelenlegi nevét az 1991-es 

rendszerváltás után kapta, ukrán megfelelője Нове Клінове.  

Nemzetiségi összetétel szerint Aklihegyen jelenleg a falu fele-fele 

arányban oszlik meg, magyar és ukrán−ruszin helybeliek között. Ma 4 km 

hosszan lazán szétszórt település. Központja az utóbbi évtizedben alakult ki 

(templom, iskolai, orvosi rendelő). Magyar falu, de igen megosztott 

vallásilag.  Főleg reformátusok, római katolikusok lakják, de sok a görög 

katolikus is. Lakosságsága 1940-ben 819 fő, 1991-ben 616 és a 2011-es 

népszámlálási adatok szerint 611 lakosa volt. [Nevetlenfalui községházi 
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dokumentum: Інформаційно-довідковий матеріал населеного пункту 

село Оклі Гедь, 2011.]  

Hagyományőrző falu, közössége elzártan él a külvilágtól, a fiatalok 

közül kevesen maradnak meg itt. Anyanyelvi intézményei: 1945-ben magyar 

tannyelvű elemi iskola nyílt, 1951-től magyar tannyelvű általános iskola 

működik. Az 2012−2013-as tanévben a 85 gyereket 16 pedagógus oktatja.  A 

falunak nincs óvodája. 

Szőlősgyula (népi nevén Gyula) közigazgatásilag a Nagyszőlősi 

járáshoz tartozik. A járás természetvédelmi területei a Fekete-hegy és a 

Gyulai-hegy. A falu az Avas-hegység nyugati lábánál, a Batár patak 

környékére települt, híres bortermelő vidék. Tőle 8 km-re folyik a Tisza, s kb. 

15 km-re van a magyar−ukrán−román hármashatár. A község alapítása 

aránylag későre, 1337−1396 közé tehető. Szabó István így ír faluról: „…az 

Akli és Feketeardó között 1337-ben megvont határ leírásában még nincs 

említve,  jóllehet ez a határ ma gyulai földön húzható meg, ami arra mutat, 

hogy Gyula csak ezután keletkezett". [Szabó 1994, 171. o.] 

A csehszlovák éra idején Dula néven volt ismert, 1946-tól ukránul Julivcinek 

nevezik, majd 1995-től hivatalosan is újra Gyula. 

 A falu birtokosai a Nyaláb vár urai: Drág vajda, a Perényiek, majd a 

Rákócziak és a Károlyi grófok voltak. A ma is színmagyar település lakói a 

reformáció kezdetétől az új vallást követték. Az emberek a hegyoldalon szőlő 

és más gyümölcs termesztésével foglalkoztak. A község hegyére és erdejére a 

Perényi család törvényei vonatkoztak. 

Fényes Elek leírása 1851-ből: „Gyula, magyar falu, Ugocsa 

vármegyében, egy kies szőlőhegy tövében: 4 római katolikus, 410 református 

lakja anyatemplommal. Földje, rétje elég és jó, erdeje is van. A perényi s a 

nyalábi uradalomhoz tartozik. Területe Akliéből, nagyobb része, pedig a 

nyalábi uradalomhoz tartozó Feketeardóéból szakadt le, ennek dacára 

lakossága, mely kezdettől fogva magyar volt, s általában kevés hullámzásnak 
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volt kitéve, közösséget délkeleti szomszédja, a Káta nemzetség által telepített 

Tamásváralja lakosságával sejtet. A falu fölött emelkedő szőlőhegyen más 

közösségbelieknek is voltak szőlőik". [Fényes 1851, 76. o.] 

А XX. század elejéről fennmaradt írásos emlék Aczél László tollából 

ered: „Mintegy 198 házból álló s 719 főnyi nagyobbrészt református vallású 

lakossággal bíró falucska a névtelen patak két partján a Kupabatarcs patak 

közelében fekszik.”[Aczél 1880, 76. o.] 

1840-ben a község iskolát épített. Egyes feljegyzések szerint 1886-ban 

felújították az épületet. Aczél László mégis így szól róla az Ugocsa vármegye 

népoktatásügye 1880−1902 című művében: „ A hitközösségnek 65 

mindennapi iskolakötelese van, kik egy énekléstanítástól nyernek oktatást, 

amely az utóbbi időkig egy rozzant, alacsony helyiségben történt (1840-ben 

épített iskola ez), míg nem 1896-ban felépítette új iskolaházát és új 

lelkészlakot is emelt.” [Aczél 1880, 80. o.]. 1968-ban az általános iskola új 

épületbe költözött. A 2011−2012-es adatok szerint az iskolában 115 tanulót 

20 pedagógus oktat. [Gyulai községházai dokumentum. Інформаційно-

довідковий матеріал населеного пункту село Дюла, 2012.] 
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1 . A  D Á K N Y E L V  F O G A L M A ,  A Z  I F J Ú S Á G I  

N Y E L V  É S  A  S Z L E N G  S Z A K I R O D A L M Á R Ó L  

Napjainkban szerte a világon nagyon sokat foglalkoznak az ifjúság 

életével, a fiatalság problémáival.  Pedagógusok, pszichológusok, 

szociológusok s még néhány tudományág képviselői tanulmányozzák az 

ifjúság életkörülményeit, magatartását, felfogását.  

 A diáknyelv és a diák szleng sok írásban szinonimaként használatos, 

de közéjük nem tehetünk egyenlőségjelet, mivel értelmi és nem stilisztikai 

szinonimák. ,,A diáknyelv az egy közösségben azonos céllal élő tanulóknak a 

csoportnyelve, sajátos beszéde, azaz olyan nyelvi eszköz, amely az irodalmi 

nyelvtől, a köznyelvtől és a népnyelvtől csak a szókincsben tér el, s ezek az 

eltérő szavak főleg az iskolai életre vonatkoznak és olyan sajátos jelek, 

amelyek csak a beavatottak számára szimbolizálják a valóság valamelyik 

mozzanatát.” [Matijevics 1972, 24. o.].  A nyelvi fogalmak kisszótára szerint 

a szleng „városi nyelvváltozat, amely bizalmas stílusú szavak és kifejezések 

készletéből áll össze.” [Tolcsvai 2000, 232. o.] Elsősorban az argó és a 

diáknyelv szókincséből merít, nem durva, bizalmas stílusú beszédben 

használatos, például: ciki 'kellemetlen', lenyúl, 'ellop'.  

 Dolgozatomban a Matijevics Lajos szerinti meghatározásban 

foglalkozom a diáknyelvvel: a tanulók, az iskolások sajátos szóhasználatával.  

 Kovalovszky Miklós ifjúsági nyelvről ír 1976-ban [Kovalovszky 

1976, 92. o.]. Hangsúlyozza, hogy aránylag új fejlemény a rétegnyelvek közt, 

előzményei a diáknyelv múltjába nyúlnak vissza. Az ifjúsági nyelv nem 

korlátozódik a diákságra, hanem kiterjed a tízen- és huszonévesekre 

foglalkozástól, társadalmi helyzettől függetlenül; benne a nemzedéki 

elkülönülés, a fiatalok sajátos romantikája, a szokatlanhoz való vonzódás stb. 

nyilvánul meg.  

A 20. század második feléig a diáknyelv kifejezést használták a 

nyelvészek, a 60-as évektől Kovalovszy Miklós nyomán egyre inkább terjed 
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az ifjúsági nyelv kifejezés, majd angol mintára divatba jött a szleng 

megnevezés. David Crystal kifejti, hogy a szlenget azért használjuk, hogy 

megmutassuk: „...mi is a bandához tartozunk! Valójában a szlengnek 

annyiféle használata van, hogy nehéz egyet, mint a legfontosabbat 

kiválasztani.” [Crystal 2003, 73. o.] Így beszélünk katonai szlengről, 

tolvajnyelvi szavakról (argóról) stb. A Magyar Nagylexikon árnyaltan 

definiál: a diáknyelv - a csoportnyelv egyik típusa, az ifjúsági nyelv 

legfontosabb összetevője, a tanuló ifjúságnak életkorhoz kötődő 

nyelvváltozata. A diákélet fogalmainak változatos elnevezései, eredetiségre 

törekvő, gyakorta szellemes kifejezéskészlet, sajátos szóalkotásmódok, 

egyszersmind bizonyos kifejezések túlzott használata jellemzi. [Magyar 

Nagylexikon 6. kötet 1998, 546. o.] 

Az fjúsági nyelv elsősorban életkori, másodsorban foglalkozási alapon 

elkülönülő rétegnyelv, amely ahhoz az életkorhoz kapcsolódik, amelyben a 

fiatalok többsége rendszeresen valamilyen oktatási intézménybe, illetve 

egyesületbe, társulatba, közös rendezvényekre jár. Szoros kapcsolatban van a 

diáknyelvvel és a szlenggel. [Magyar Nagylexikon 10. kötet 1998, 546 o.] 

A szleng nagyvárosi eredetű, elsősorban nagyvárosokban elő 

nyelvváltozat, amely bizalmas stílusú szavak és kifejezések készletéből állt 

össze. Például: ciki 'kellemetlen'. [Magyar Nagylexikon 17. kötet 1998, 829. 

o.] 

 Grétsy László a következőképpen fogalmazza meg ifjúsági nyelv 

fogalmát: „Aránylag új fejlemény a rétegnyelvek között. Előzményei a 

diáknyelv meglehetően régi múltjába nyúlnak vissza, de a mai ifjúság sajátos 

nyelvhasználata nem korlátozódik a diákságra, hanem – bizonyos árnyalati 

különbségekkel – kiterjed az egész korosztályra (a tízen- és huszonévesekre), 

foglalkozástól, társadalmi helyzettől, és rétegződéstől függetlenül” [Grétsy 

1980, 148. o.].  
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Bachát László szerint: „ ... ennek a nyelvhasználatnak az a jellemzője, 

hogy az iskolai élet fogalmai csak a kisebb részét alkotják, a nagyobb rész az 

élet legkülönfélébb területeire és mozzanataira vonatkozik, mindarra, ami 

csak a fiatalság életével kapcsolatba kerül, vagy kerülhet. A fiatalságnak ezt 

a szókincsét, szóhasználatát nevezzük ifjúsági nyelvnek” [Bachát 1980, 149. 

o.] 

A szakirodalom 1963-tól beszél az ifjúsági nyelvről, mint önálló 

nyelvrétegről. Addig csak a diáknyelv megfogalmazást használták, „amely az 

irodalmi nyelvtől, a köznyelvtől és a népnyelvtől csak szókincsében tér el, s 

ezek az eltérő szavak főleg az iskolai életre vonatkoznak. A nem iskolai 

fogalmakat jelentő szavak beszivárgása a diáknyelvbe már az 1800-as 

években megkezdődött. Mára már szinte teljesen eltűntek azok a különbségek, 

amelyek a diáknyelv és a nem diák fiatalság nyelve között megfigyelhetőek 

voltak [Bachát 1982, 153. o.].  

Sipos Pál Ifjúsági nyelv – familiáris nyelv című előadásában 

kifejtette:    „... a fiatalok már otthon is találkoznak az ifjúsági nyelvvel, 

mégpedig a szüleik azok, akik használják őket. A fiatalon beszélte szleng 

elemek tovább élnek a felnőttek beszédében, hiszen ez nem egy egységes 

nyelv. Másként beszélnek a feletteseikkel és másként a beosztottaikkal, más 

nyelvet használnak szóban, mint írásban, valamint otthon. A felnőtt 

beszélőnek az egész napi társadalmilag kötött, normatív szabályoknak 

megfelelő nyelvhasználat után szüksége van a szellemi pihenésre, a váltásra. 

A szabadabb, kötetlenebb beszéd segítségével megy végbe a nyelvben, 

ilyenkor bukkannak fel a fiatalkorban használt szleng kifejezések” [Sipos 

1988, 869. o.]. „Mivel a gyerekek az otthon hallott kifejezéseket keverik bele 

a szlengjükbe, így olyan szavak is előfordulnak a fiatalok nyelvében, 

amelyeket már 1963-65 körül is használtak” [Sipos 1988, 870. o.]. 

Hoffmann Ottó az ifjúsági nyelv egyik alapjaként tekinti a tájnyelvet 

is [Hoffmann 1996, 294. o.]. Ezeken kívül erősen hat a fiatalok beszédére a 
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rádió és a televízió, különösen a szórakoztató programjaival, így innen is 

vesznek át kifejezéseket [Sipos 1988, 873. o.]. 

Az ifjúsági nyelvet az argóval szokták azonosítani, mivel innen is 

vesz át elemeket. Bencédy József egyértelműen tagadja ezt. Azzal 

magyarázza, hogy az argó célja ugyanis a titkolózás, a fiatalok viszont inkább 

együvé tartozásukat akarják kifejezni beszédükkel, öltözékükkel [Bencédy 

1995, 99. o.]. Bencédy még azt is tagadja, hogy a tolvajnyelvi szavak nagyon 

elterjedtek benne [Bencédy 1980, 148–157. o.]. Ugyanezt olvashatjuk Bachát 

László Az ifjúsági nyelv szókészletének eredete című írásában is. Szerinte az 

argó elemek használatának mértéke az ifjúság nyelvében függhet az érzelmi 

állapottól, és attól, hogy a beszélő milyen csoporthoz tartozik [Bachát 1980, 

153. o.]. 

Az ifjúsági nyelv sok szavának az eredetét csak nagyon nehezen vagy 

egyáltalán nem lehet kikövetkeztetni, ugyanis ezek a szavak a nyelvi 

rétegekben való vándorlásuk során gyakran igen nagymérvű változáson 

mentek át [Bachát 1980, 148. o.]. 

A mai ifjúságunk nyelvhasználata nem korlátozódik a diákságra, 

hanem kiterjed az egész tízen-huszonéves korosztályra, nemtől, 

foglalkozástól, társadalmi rétegtől függetlenül. A korosztályok között csupán 

csak árnyalati különbségeket találhatunk. 

A tíz-tizennégy évesek szókincsük nagyobbik részét a felnőttektől, a 

serdültebb ifjúságtól, idősebb tanulóktól sajátítják el, nyelvükben ezért 

éppúgy találhatunk tájnyelvi elemeket, mint zsargonokat valamint argó 

elemeket is [Hoffmann 1996, 294–295. o.]. 

Az ifjúsági nyelv, s a hozzá kapcsolódó sajátos szleng használat a 11–

18 éves korosztályban a legnépszerűbb. Az ifjúság beszédére a kifogyhatatlan 

találékonyság, eredetiség, az újszerűség, ötletesség jellemző. Bachát László 

szerint: „szinte gyermeki vagy költői frissesség lüktet a fiatalok beszédében 

szavainak jó részét teljesen önállóan alkotja meg, amelyben az ifjúság 
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nyelvteremtő ereje és képessége mutatkozik meg.” [Bachát 1988, 147. o.].  

Rónai Edit szerint  ez  a  legértékesebb,  a  vizsgálatra  leginkább  érdemes  

része  az  ifjúság nyelvének: „A nyelvi kutatás számára ezek a szavak, 

kifejezések kiemelten fontosak, hiszen az ifjúság nyelvteremtő erejét s ennek 

az alkotó munkának sajátosságait vizsgálva, elemezve magáról a nyelvről – a 

nyelv fejlődéséről, s szókincs gyarapodásának módjáról  is sok fontos 

tulajdonságot, törvényszerűséget, tendenciát állapíthatunk meg” [Rónai 

1990, 16. o.].  Az önálló nyelvteremtés mellett azonban az ifjúság nyelve 

leginkább a köznyelvre támaszkodik, annak szókészletéből, 

kifejezésformáiból vesz át sok elemet, s ezeket látja el saját jelentéseivel. Az 

ifjúsági nyelv szókészletének gyarapítására vehet át szavakat, kölcsönözhet 

kifejezéseket a népnyelvből, de az irodalmi nyelvből is. A szakirodalom azt 

sem felejti el megemlíteni, hogy a csoporthoz tartozás, a beavatottság 

biztosítására szolgáló tolvajnyelvet is megtalálhatjuk az ifjúsági nyelv 

forrásai között. A diáknyelvre épülve természetesen a diáknyelv bizonyos 

kifejezéseit, szavait is magába olvasztja az ifjúsági nyelv.  

Velledits Lajos 1917-ben a diákság „hivatalos” nyelvét link 

nyelvnek nevezte. „A nyelv nevének a jelentése: hazugság, félrevezetés. 

Alkotói tehát olyan nyelveket akartak csinálni, melyet más ne értsen meg. 

Ezért eredetében rokon a tolvajnyelvvel, melyből sok szót át is vett” 

[Velledits 1917, 60.o.]. 

Már az 1900-as évek hajnalán Benedek Károly azt írja egyik tanulmányában: 

„a magyar diák még ma is a világ leglelkesebb, legideálisabb, naivul 

nagyratörő, örök álmokban élő nemzetsége, ennek az érdekes népnek megvan 

a maga különleges dialektusa, nyelve is, a diáknyelv” [Benedek 1908, 126. 

o.] 

  Mivel az ifjúság életének színtere, mindennapi „ütközőpontja” az 

iskola, ezért érdeklődésük, érzelmeik kifejezésének és kifejeződésének is ez a 

fórum, ami leginkább teret ad. Látnunk kell, hogy a gyerekek az iskolában 
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rengeteg időt eltöltenek, ebből következik, hogy „a diáknyelv 

elválaszthatatlan az iskolától” [Mizser 1972, 285. o.]. 

    A szlenget ugyanakkor túlságosan szélsőséges nyelvi formának 

tartották, így legfeljebb szókincsének színessége, változatossága hívta fel 

valamennyire rá a nyelvészek figyelmét.  

    A francia argó szó szerinti fordítása tolvajnyelvet jelent, igazi 

jelentése manapság teljesen elmosódott. 

    Az Értelmező Szótár megfogalmazásában az argó alvilági elemek 

(titkos) csoportnyelvét – vagy egy másik megfogalmazását tekintve – 

„zömében alacsonyabb szintű csoportnyelvek keveredéséből eredő, különösen 

a fiatalabbak beszédében burjánzó nyelvhasználatot kell értenünk” [Magyar 

értelmező kéziszótár I. kötet, 1985, 208. o.]. 

    Péter Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy hasonló fejlődés 

figyelhető meg az angol nyelvben slangnak nevezett jelenség vonatkozásában 

is, mely kifejezést az angolok a 19. század közepe óta az alacsonyabb szintű 

társalgási nyelv megnevezésére használnak. 

    Az 1980-ban megjelent Nyelvőr-beli tanulmányában a következőket 

írja: „E nyelvi réteg használata a fiatalabb nemzedékek körében különösen 

kedvelt, ám elterjedtsége ma már sem „függőlegesen”, sem „vízszintesen”, 

sem nemzedéki megoszlásban nem lokalizálható. Köznyelvi jelenségről van 

tehát szó, amelynek jelölésére – magyar műszó híján  [Magyar Nyelvőr 104. 

sz. 275.o.] egyelőre a sz l e n g látszik leginkább megfelelőnek” [Magyar 

Nyelvőr 104. sz. 275.o.] 

 Nagy segítséget nyújtott a köszönésformák feldolgozásban Kocán 

Béla Köszönésformák a nagyszőlősi járás Nevetlenfaluban [Kocán 2004, 46–

53. o.] 
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2. A SZŐLŐSGYULAI ÉS AZ AKLIHEGYI DIÁK– ÉS IFJÚSÁGI 

NYELV SZÓKINCSE 

 

Dolgozatomban az aklihegyi és a szőlősgyulai felső tagozatos 

általános iskola tanulóinak diáknyelvi szókincsét dolgozom fel. 

Az anyaggyűjtéshez a kérdőíves módszert választottam, ugyanis a 

szóbeli gyűjtésnél jóval kevesebb időt vesz igénybe a kérdező részéről, míg 

az adatközlőknek több idejük van a gondolkodásra. 

Minden tanuló három részre felosztott kérdőívet kapott. 

A kitöltött kérdőívek tanulmányozása után kiderült, hogy a tanulók 

sajátos kifejezései ilyen témakörök szerint rendezhetők:  

1. Tantárgyak megnevezései 

2. Taneszközök megnevezései 

3. Állandósult kifejezések 

4. A tanulók ragadványnevei 

         4.1. Külső tulajdonságon alapuló ragadványnevek 

         4.2. Belső tulajdonságon alapuló ragadványnevek 

     5. A szőlősgyulai és aklihegyi tanulók szókincsének alaki sajátságai, 

szófaji megosztása 

Célszerűnek láttam, hogy szóbeli beszélgetések során egészítsem ki a 

gyűjtést. Az osztályfőnökkel közösen öt gyereket választottunk ki, velük, 

több alkalommal találkoztam. A beszélgetések során újabb adatok kerültek 

felszínre, pontosítottam az egyes szójelentéseket.  

A szavakat szócikkek formájában dolgozom fel. Az önálló szócikk a 

szótározott egységre vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza a következő 

sorrendben: a) címszó;  b) grammatikai szempontú kommentárok a főbb ragos és 

jeles adatok feltüntetésével;  d) szófaji minősítés; e) értelmezés körülírással vagy 

szinonimával; f) szemléltető példamondat a kutatópontok kezdőbetűinek 

feltüntetésével.  
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 Az anyaggyűjtést aktív módszerrel végeztem, kérdőív segítségével 

gyűjtöttem az adatokat az általános iskolások – 10–15 éves korosztálynak – 

körében. A kérdőív a nyelvhasználat számos színterére kitér, amelynek 

segítségével leírás adható a szóban forgó korosztály tiszteletadási formáinak 

használatáról, valamint a velük kontaktusba levő egyénekéről is. A kérdőívet 

összesen 39 adatközlővel (5–8. oszt.) töltettem ki (az V.: 10, VI.: 11, VII.: 11 

és a VIII.: 8 tanulóval). Az osztályok teljes létszáma 90, tehát a 

kérdőívkitöltők aránya 94 %-os. 
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2.1. TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSEI 

      Az iskolások a tantárgyak zömét köznyelvi, ill. szaknyelvi szóval nevezi meg, 

vannak emellettsajátos megnevzéseik is.  

angol  I.  mn 1. A tömegében Angliában élő, nyugati germán nyelvet 

beszélő nép, ill. e néphez tartozó, vele kapcsolatos. II. fn 1.  Angol személy, 

különösen férfi. 2. Angol nyelv, mint tantárgy. Tegnap vót két angol óránk. 

(Gy., A.) 

föci [-t, -k] fn. 1.  Földrajz óra, mint tantárgy Mutkor nem vót megtartva a 

föci óránk. (Gy., A. ) 

biosz [-t, -k] fn 1. Az élő természetre vonatkozó ismeretek rendszere, az 

élettel, az életjelenségekkel foglalkozó tudományok összessége; 

élettudomány.  2. Biológia, mint tantárgy. Nagyon jó a biosz tanárunk. (Gy., 

A.) 

infó [-t, -k]  1. Az információk (számítógépes) tárolásával, rendezésével, 

feldolgozásával és megszerzésével foglalkozó elmélet és ennek gyakorlati 

alkalmazása. A kedvenc tantárgyam az infó. (Gy.,A.) 

magyar I. mn  1. Tömegében Magyarországon élő, finnugor nyelvű nép, ill. 

ehhez v. Magyarországhoz tartozó, vele kapcsolatos, rá jellemző II. fn 1.  

Magyar ember. 2.  A magyar nyelv és irodalom, mint tantárgy, ill. óra.  

Nagyon félek magyar órán a helyesírástul. (Gy.,A.) 

matek [-et ] fn   1.Matematika. Ma nagyon nehéz matek óránk vót. (Gy., A.) 

töri [-t, -k] fn 1.  Az emberiség v. vmely nép, nemzet életében történt 

fontosabb események sorozata, ill. ennek vmely szakasza. 2.  Ezeknek az 

eseményeknek időrendben haladó leírása. 3.  Ezeket az eseményeket, 

összefüggéseket elemző tudomány. 4.  Történelem, mint tantárgy. vótá a 

tegnap töri órán? (Gy.,A.) 
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2.2.  TANESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSEI 

cerka [-t, -k] fn 1. Fába v. rugós, ill. csavaros tokba foglalt grafit- v. festék 

rudacskából álló író- és rajzolóeszköz. 2. Ceruza Otthon felejtettem a 

cerkámat. (Gy., A.) 

radír [-t, -ok]  fn 1.Törlőgumi. Neked van ladírod?(Gy.) 

számológép [-et, -ek] fn 1. Egy v. több számtani alapműveletet 

mechanikusan végző irodagép. 2.  Elektronikus számológép: számítógép. 

Zsebszámológép. Nem szabad használni matek órán a számológépet. 

(Gy.,A.) 

toll [-at, -ak]  fn 1.  Madarak testén levő, vékony gerincből és ezen kétoldalt 

síkban sűrűn elhelyezkedő finom, lemezes szálakból álló szaruképződmény. 

2. Tintával való írásra használt, csúcsos végű − régen lúdtollból faragott − 

íróeszköz. Vótam otthon a tollamér. (Gy., A.) 

táska [-t, -k]  fn 1. Kisebb tárgyak tartására való, (kézben) hordozható, 

bőrből, szövetből stb. készült használati tárgy. Anyukám vett nekem egy bür 

táskát. (Gy., A.) 2.  Vékonyra nyújtott, összehajtogatott és ízesítővel töltött 

tészta. 3. Szélességénél nem v. alig hosszabb becő. 4. A szem alatti petyhüdt 

vagy duzzadt bőr.   

 A tanulók a sajátos - és köznyelvi szavait a táblázat mutatja: 

Szavak 

Megnevezés 

Köznyelvi alakú Sajátos alakú 

Tantárgyak 

megnevezései 

2 5 

Taneszközök 

megnevezései 

4 1 
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ÁLLANDÓSULT KIFEJEZÉSEK 

Gyakran választunk és használunk az egyszerűbb szavak helyett több 

szóból álló szókapcsolatokat, mert színesebbé, kifejezőbbé, hatásosabbá 

akarjuk tenni beszédünket. 

Az állandósult szókapcsolatok használata a mindennapi társalgásban, az 

újságokban (a sajtóban), az irodalmi alkotásokban egyaránt megfigyelhető. 

 A szavak és az állandósult szókapcsolatok viszonyát O. nagy Gábor 

szemléletes hasonlattal mutatja be: „…a szavak olyanok a beszédben, mint a 

téglák, a szólások és a szólásszerű kifejezések pedig olyanok, mint az előre 

gyártott épületelemek. Ehhez még csak azt tehetjük hozzá, hogy a 

szólásokon és a közmondásokon, ezeken a színes „paneleken” külsőleg 

voltaképpen nem látszik, hogy „előre gyártott” nagyobb egységek, hiszen 

megvan rajtuk az egyes szavaknak, azaz a „téglák”-nak a rajzolata is.” [O. 

Nagy 1966, 8–9. o.] 

Állandó szókapcsolatok többé-kevésbé megmerevedett alakú kifejezések, 

amelyek a gyakorlati használat következtében már egységes jelentést 

hordoznak. Az írásba foglal, adósságba veri magát – szókapcsolat, de! a lóvá 

tesz (becsap) képletes, átvitt értelmű szólás. 

 a szószerkezetekhez hasonlóan mindig megszerkesztettek, de 

szerkezeti formájuk, alaki felépítettségük nem változtatható, a bennük 

szereplő szavak eredeti jelentése módosult a másik szóval való 

összefüggésben, így együtt új jelentéstartalmuk lett; 

 szóértékű nyelvi elemek, mert jelentésük egyetlen szóval is 

kifejezhető 

Pl. haragra lobban ’megharagszik’ 

Szathmári István [Szathmári 2004, 221–222. o.] az állandósult 

szókapcsolatokat olyan megmerevedett nyelvi kifejezéseknek tartja, 
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amelyeket eredeti vagy átvitt értelemben használhatunk fel valamely 

jelentésbeli egység kifejezésére. Két nagy csoportot különít el:  

1. Az úgynevezett tágabb értelemben vett állandósult szókapcsolatokat 

(hivatali titok) 

2. A szorosabb értelemben vett állandósult szókapcsolatokat, amelyek 

jobbára régiek, mögöttük szemléletben gyökerező kép áll. Ezeknek három 

alfaját különbözteti meg: 

a) szólások, s közöttük sajátos stílusértékűek a szóláshasonlatok. 

A szólások állandósult szókapcsolatok, néhány szóból álló kifejezések, 

amelynek együtt új értelmük van.  Általában a szólások nem egész 

mondatok, bár előfordulhat az is.  Például, ha valakire azt mondjuk, hogy jól 

forog a nyelve, az nem azt jelenti, hogy az illetőnek a nyelve valóban forog, 

hanem hogy gyorsan és sokat beszél.  A kezére ég a dolog ’ha egy embernek 

nagyon sok a munkája, és dolgozik, mint a güzü’ – A kezére ég a dolog az 

igazgatónak. A jég hátán is megél ’ezt arra szokták mondani, aki a semmiből 

is pénzt csinál, és aki mindig feltalálja magát a legnehezebb helyzetben is’– 

A jég hátán is megél az ofőnökünk.  

 A szólások formáját, nyelvtani alkatát és a beszédben betöltött 

szerepét tekintve O. Nagy Gábor [O. Nagy 1966, 13. o.] egyszerű, összetett 

alakú és mondatjellegű szólásokat különít el. Az egyszerű alakú szólások 

között legtöbb az igei jelentéstartalmú: bakot lő ’ durva hibát követ el’, 

szájába rág ’többször elismétel, megmagyaráz valamit’; Kevesebb a főnévi 

értékű: tehetetlen papzsák ’ semmi sem elég neki’, melléknévként 

használatos: minden hájjal megkent ’ ravasz’. Az összetett alakúak közé 

sorolja a párhuzamos felépítésű szólásokat (se szó, se beszéd ’ minden 

magyarázat nélkül’) és a szóhasonlatokat (Éhes, mint a farkas ’ nagyon 

éhes’. A mondatjellegű szólások egyrészt az indulatszókkal mutatnak 

rokonságot (Hátrakötöm a sarkad! ’ Ellátom a bajod!’ ), másrészt tréfás 
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(Hogy vagy? Mint a szösz, fonatlan.). O. Nagy Gábor a közmondásokat 

tartalmilag és használat szerint jellemzi. [O. Nagy 1966, 15–19. o.] 

 Fontosnak tartom, hogy dolgozatomban kitérjek azokra a szólásokra 

és közmondásokra, amelyek megvannak az iskolások aktív szókincsében. 

Ezeket jelentés szerint értelmezem, a példamondatokat kiejtés szerint 

közlöm, de nem törekszem a finom fonetikai lejegyzésre.  

Bele van zuhanva 'szerelmes valakibe' – Nati bele van zuhanva Lajosba. 

Dob egy hátast 'meglepődik'. – Csaba dobott egy hátast. 

Lövése sincs ’ nem tud valamit.’ – Nekem lövésem sincs a matekhoz. 

Köpött a maci ’ideje aludni.’ – Köpött a maci Encsi. 

Kiadja valakinek az útját ’ha valakinek elege van valakiből, aki pl. nála 

lakik, s azt útnak ereszti.’– Csinci kiadta az uttyát Lacinak. 

Minden követ megmozgat’ ha valaki  el akar érni valamit, vagy nagyon keres 

valamit, a legapróbb részleteket is megmozgatja, hogy elérje azt.’ – Marika 

minden követ megmozdít, hogy jól tanujjon. 

Moziba ne vigyelek?’ Ironikus kérdés a Magyar Szleng szótár értelmezése 

szerint méltatlankodás túlzott elvárások miatt.’– Moziba ne vigyelek Szabi? 

Kicsúszik a lába alól a talaj’ ha folyik egy vita, és részese vagy, akkor ne 

hagyd magad, mert különben elveszted a csatát.’ – Erzsi néni lába alul ki 

csúszott a talaj. 

Egy fűszálat sem mozdít meg ’ nem tesz senkiért és semmiért semmit.’– Az 

osztájbíró egy főszálat sem mozdít meg az osztájért. 

Él, mint Marci Hevesen.’Semmi sem érdekli. Gondtalanul él.’ – Sanyi él, 

mint Marci hevesen. 

Tűt keres a szénakazalban. ’Reménytelen vagy óriási feladatra vállalkozik.’ 

– Vali kereshetsz tüt a szénakazalban. 

Vaj van a fején. ’Bűnös valamiben.’– Ma Kingának van valami a fején! 
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Valami szöget üt a fejébe. ’Eszébe jutott valami és nem engedi nyugodni a 

gondolat.’– Tominak ma szöget ütöttek a fejébe. 

Van mit a tejbe aprítani. ’ Nincsenek filléres gondjai.’ – Az osztájunknak 

van mit a tejbe aprítani! 

Várja a sült galambot ’tétlenül várja a jó szerencsét’ – Mit állsz ott, várod a 

sült galambot? 

Veri az ördög a feleségét. ’A mennydörgésre mondják.’ 

Vért izzad ’Küzd valamivel, nagy nehézségek árán tesz meg valamit.’– 

Értünk az igazgatóhelyettes vért izzadt, hogy megvédjen.  

Veszi a lapot. ’Megért egy rejtett üzenetet, utalást, sőt ennek alapján 

cselekszik is.’ – Anti nálunk mindig veszi a lapot! 

Eldobom az agyam. ’Tényleg? Valóban?’ – Réka, Réka eldobom az agyam 

rajtad. 

Jól megagyalja. ’ megveri’ – Ferit ma jól megagyalták! 

Híg az agyveleje ’ostoba, buta’– Istvánnak mindig híg az agyveleje! 

Felkopik az álla ’ éhes marad’ – Az osztájunknak felkopik az álla. 

Az epe beszél belőle.’ A rosszindulat, a gyűlölet mondatja vele.’– Matek 

tanárunkból mindig az epe beszél. 

Elönti az epe’ a harag beszél belőle’–Ma Lacibul az epe beszélt. 

Keserű, mint az epe.’ rosszkedvű, keserű’ – Ma az ofőnökbul az epe beszélt. 

A fejem se fájna!’Semmi gondom nem volna...!’ – Ha nem lennél a 

pattársam a fejem se fájna. 

Ne fájjon azért a feje!’Ne törődjön vele, ne aggódjon miatta!’ – Ne fájjon 

értem a fejed! 

A saját feje után megy .’Mások jó tanácsát nem fogadja meg, önfejű.’–Bia 

mindig a saját feje után megy. 

Azt se tudja, hol áll a feje. ’ Rengeteg dolga, baja van.’ – Biosz órán az se 

tudom hol állt a fejem. 
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Benőtt már a feje lágya.’Felnőtt, megvan a magához való esze.’ – Karcsinak 

már benőtt a feje lágya. 

Fő a feje ’ nagy gondban van’– Ívinek fájhat a feje a dolgozat miatt. 

Ha a feje tetejére áll is...’ tehet bármit, akkor se..’ – Én akkor se csinálom 

meg a házit, ha a tanár a feje tetejére áll. 

Nehéz a feje ’ fáradt, álmos’– Első órán nehéz a fejem. 

Fejébe szállt az ital.’ kapatos’ – A farsangi bálon Encsinek a fejébe szállt az 

ital. 

Verd ki a fejedből!  ’ Felejtsd el!’– Verd ki a fejedből Csabit!   

Fején találja a szöget. ’ frappáns választ ad, a lényegre tapint’ – Fején 

találtam a szöget a feladathoz. 

Beköti a fejét ’ feleségül vesz’ – A tesómnak holnap bekötik a fejét! 

Elcsavarja a fejét ’ elcsábítja’ – Laci az osztájunkban minden jánynak 

elcsavarja a fejét. 

Megmossa a fejét ’ alaposan megszidja’ – Az igazgató ma mindenkinek 

megmosta a fejét. 

Összedugják a fejüket ’tanácskoznak’ – A versenyen mindenki összedugta a 

fejét.  

Töri a fejét... ’töpreng, erősen gondolkozik’ –Andrea mindig tömi a fejét. 

Beszél a fejével ’igyekszik jobb belátásra bírni’ – Beszél a fejükkel az 

ofőnök.  

Vásik rá a foga ’vágyik rá’ – Egy bür táskára nagyon vágyik a fogam. 

A fogára való ’tetszik neki’ – Jancsi a fogamra való fijú. 

Foga van az időnek ’hideg van’ – Ma reggel foga van a hidegnek. 

Kimutatja a foga fehérét ’meg mutatkozik, alattomos, rossz természete’ – 

Bea ma igazán kimutatta a foga fehérjét. 

Fogához veri a garast. ’nagyon takarékos, fösvény’ – Eszti a fogához veri a 

pénszt.  
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Mintha a fogát húznák  ’nem szívesen teszi, kelletlen’ – Akkor se agya oda a 

házit, ha a fogát húzzák.  

A füle botját sem mozdítja. ’Rá sem hederít.’ –A füle bottyát se mozdítya 

Zsolti. 

Elereszti a füle mellett. ’Nem fogadja meg más tanácsát.’ – Ma a 

magyarórán Kati a füle mellett eleresztette a tanár szavát. 

Közmondások: 

A közmondások vagy szólásmondások mondatként állandósult 

szókapcsolatok.  Itt is megfigyelhető, hogy sokszor az egész mondat (a 

közmondás) jelentése más, mint amit az egyedülálló szavak sugallnak. 

     Például: Ki korán kel, aranyat lel. – Ez a közmondás arra utal, hogy ha 

valaki korán kel, korán kezd el szorgalmasan dolgozni, munkája eredményes 

lesz.  Természetesen nem aranyat fog találni, az arany az eredményesség 

jelképeként áll a mondatban. 

Nincsen rózsa tövis nélkül ’semmi sem tökéletes’ 

Aki á-t mond, mondjon b-t is. ’Ha belefogsz valamibe, folytasd, csináld 

végig.’ 

Ne állj itt úgy, mint egy Á betű. ’ Ne állj itt szétvetett lábbal, tétlenül.’ 

A harc előtt abrakold a lovat! ’Munkavégzés előtt kell jóllakni.’ 

Ne akkor abrakolj, amikor indulni kell! ’ Ne az utolsó percben kezdj neki a 

munkának!’ 

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. ’Ahogy másokkal viselkedsz, ők 

is úgy viselkednek veled.’ 

Jobb egy adjonisten száz fogadjistennél. ’ Mindegy, hogy mások milyenek, 

mi legyünk illemtudóak.’ 

Egy fecske nem csinál nyarat ’Segítség nélkül egy ember nem tud nagy 

eredményeket elérni.’ 

Fut, mint az agár. ’Gyorsan fut.’ 
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Jól hajtanak az agarak. ’ Remény van valamire.’ 

Ki vannak nyúlva kilenc agár hosszúra. ’ Nagyon bizalmasan vannak 

egymással’ 

Szaglál, mint az agár. ’Kutat, nyomoz valami után.’ 

Árnyéka sem lehet. (Még az árnyékába sem férhet.) ’Meg sem lehet 

közelíteni, sokkal hitványabb nála.’ 

Az övé ám az árnyéka! ’Ahhoz ugyan nem jut hozzá, abból bizony nem 

kap.’ 

Fordul, mint az árnyék. ’Folyton változtatja a nézeteit, a magatartását.’ 

Nem babra megy a játék. -Fontos dologról van szó, nagy tét forog kockán. 

Babot ettél? ’Eszednél vagy?’ 

Sok paszujt kell addig még megenni. ’Sokat kell még nőnöd, erősödnöd vagy 

okosodnod.’ 

Babot is főznek valahol, nem csak lencsét. ’Lesz még nekem jobb sorsom 

is.’ 

A könyvek néma mesterek. ’Nem beszélnek, mégis tanítanak.’ 

A szükség a legnagyobb tanítómester. ’Kényszerhelyzetek néha bámulatosan 

egyszerű megoldásokat váltanak ki belőlünk.’ 

Nem ismer se Istent, se embert ‘Átgázol mindenkin’ 

Előre iszik a medve bőrére ’Nem bízza el magát’ 

Nem esett a feje lágyára ‘Feltalálja magát’ 

Nem ijed meg a maga árnyékától ‘Nem ijed meg minden kis  kihívástól’ 

Kiverte az ág a szemét ’ megtörte a sok gond, elöregedett, anyagilag 

tönkrement, elszontyolodott, hasznavehetetlenné vált’ 

Nem ad neki sem az ág, sem a Jézus segítséget ’ senki sem segít rajta’ 

Ágon mutat madarat ’ bizonytalan dolgot ígér, hiábavalóságot fecseg’ 

Zöld ágra vergődik ’ boldogul’ 
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Szállóigék  

A tanulók beszédében csak elvétve fordulnak elő szállóigék. Például 

ilyenek: 

Nem mese az, gyermek.  – Arany János 

Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. – Tompa Mihály 

Nyelvében él a nemzet.– Kölcsey Ferenc. 

Ember küzdj és bízva bízzál! – Madách Imre 

Gondolkodom, tehát vagyok.  –  Descartes 

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,...  – Arany János: Toldi 

Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? – Arany János: Toldi 

Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy 

érdemes.  – József Attila: Ne légy szeles... 

A kérdőíveket 40 aklihegyi és 27 szőlősgyulai tanuló töltötte ki. Az 

iskolások adatai szerint összegyűlt szólások száma 50, melyben főnévi 

értékű 6, melléknévi értékű 1 van, legtöbb az igei értékű szólás, 41 gyűlt 

össze. Közmondásokból 26- ot, szállóigékből 8-at jegyeztem fel. 

           Szavak 

 

Frazémák 

Egyszerű mondat Összetett mondat 

Főnévi 

értékű 

Melléknévi 

értékű 

Igei 

értékű 

Alanyi Tárgyi Határozói 

Szólások 6 1 41    

Szóláshasonlatok 2      

Közmondások 15   2 3 6 

Szállóigék   3 3  2 

http://hu.wikipedia.org/wiki/René_Descartes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arany_János
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toldi
http://hu.wikipedia.org/wiki/József_Attila
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2.4. A TANULÓK ISKOLAI RAGADVÁNYNEVEI 

 

Az egyes szerzők eltérő módon határozzák meg a ragadványneveket. 

Kálmán Béla A nevek világa c. munkája a magyar névtani kutatásokat 

foglalja össze. A személynevekről írt fejezetében a magyar személynevek 

körén belül külön alfejezetként foglalkozik a ragadványnevekkel.  

Ragadványnév meghatározása a következő: „a közösség ruházza az 

egyénre, gyakran annak akarata ellenére” [Kálmán 1996, 17 o.].   

Kálmán Béla megfogalmazása szerint a ragadványnév gyakran csak 

egyénhez tapad, de előfordul, hogy öröklődik is. A ragadványnév állhat a 

vezetéknév helyett is, de elsősorban kiegészítő, egyénítő szerepet tölt be. 

Ennek következtében a név akár négy- öteleművé is válhat. Kálmán Béla 

rámutat arra, hogy „a ragadványnév gyakran nem az egyénítés, a 

megkülönböztetés szükségletéből fakad, hanem csak valami feltűnőtesti vagy 

lelki tulajdonságot, szokást ragad ki” [Kálmán 1996, 95. o.]. Megállapítja 

még, hogy egy nyelvbotlás következtében is keletkezhet ragadványnév. 

Egy-egy egyén ragadványnevét valamelyik családtagja is megkaphatja. 

Megemlíti, hogy a ragadványnév már nagyon régóta divatos.  Sok középkori 

uralkodó kapott ragadványnevet. Kálmán Béla ragadványnévnek tekinti már 

a XVI. században létrejött kettős vezetékneveket is. Művéből megtudhatjuk 

még, hogy hol alakulhatnak ki ragadványnevek.  Az iskolában igen jelentős 

e nevek használata, de gyárban, munkahelyen, hivatalban, katonaságnál is 

létrejöhetnek ragadványnevek. Felhívja a figyelmet arra, hogy falun a 

ragadványnév szerepe sokkal lényegesebb, mint a városban. Egy falusi 

közösségben mindenki ismeri egymást, ellentétben a városi lakossággal. 

Falun a ragadványnév általában elér a családig is, nemcsak egyetlen 

személyre vonatkozik. Kialakulásának egyik oka, hogy az adott településen 

sok az azonos nevű ember.  A másik ok a csúfolódó hajlam.  A gúnynevek 
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és a megkülönböztető nevek nehezen határolhatók el egymástól, ezeket 

Kálmán Béla közösen ragadványnévként elemzi.  Kálmán Béla névelemek 

szerint csoportosítja a ragadványneveket, és a névadás okát is rendszerezi.    

Ezek alapján megpróbáltam rendszerezni az általam gyűjtött 

ragadványneveket funkcionális szempontból.  

Személynév alapú névadás  

a) Családnévből alakult:  

 Megnevező szerepű egyelemű egyszerű nevek:  

Bajor, Bercsó, Dúró, Fúró, Füst, Jós, Párti, Snejdi, Szegi, Szúró, Túró, 

Várad 

Megnevező szerepű szókapcsolatok: Szegfűszeg, Szakács Szonja, Rakás 

Szonja. 

 b) Keresztnévből alakult:  

 Megnevező szerepű, keresztnévből:   

Ama, Amadi (Amadil) – Amata, Amáta származéka. Amábel és Amadea 

keveredésével jött létre. [Ladó–Bíró 1971, 140. o.], 

Amál, Málika, Máli (Amália) – Az Amal- névelem egy gót királyi családi 

névből való. [Ladó–Bíró 1971, 140. o.], 

Ani, Anci, Anaszti, Neszti (Anasztázia) – Az Anasztáz férfinév női párja. 

[Ladó–Bíró 1971, 141. o.], 

Cipri, Ciprien (Ciprána) – A Ciprána férfinév párja. [Ladó–Bíró 1971, 156. 

o.], 

Csen, Cseni (Csenge) – A cseng szóbúl származik, az –e kicsinyítőképző. 

[Ladó–Bíró 1971, 157. o.], 

Csillu, Csilluska, Csillácska, Csilli, Csili (Csilla) – Írői névalkotás a csillag 

szóból. A csilla növénynév isa Schilla növénynemzetség  magyar nevének, a 

csillagvirág-nak a változata. A nyelvjárási csilla szó jelentése pedig: a 
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gyékény és a nád gyenge hajtása illetve a gyéren nővő sás. [Ladó–Bíró 

1971, 157. o.], 

Döm, Döme (Dömötör) – A Demeter alakváltozata. [Ladó–Bíró 1971, 50. 

o.], 

Dónát (Donát) – Latin eredetü név. Jelentése: Istentől ajándékozott. [Ladó–

Bíró 1971, 50. o.], 

Edu, Eda (Eduárd) – Az angol Edward (Edvard) névnek a német 

alakváltozatából való. [Ladó–Bíró 1971, 51. o.], 

Elisz (Alice) – az Alice név az Adelheid, Alexandra,  [Ladó–Bíró 1971, 139. 

o.],  

Kingu, King, Kingácska (Kinga) – A Kunigunda régi magyar formája. IV. 

Béla magyar király lányának, Boldog Kinga lengyel királynénak a neve. 

[Ladó–Bíró 1971, 198. o.], 

Klári, Klárika (Klára) – Latin eredetü. Jelentése: világos, ragyogó, híres.  

[Ladó–Bíró 1971, 198. o.], 

Klaudi, Klau (Klaudia) – A Klaudiusz férfinév párja. Klári, Klárika (Klára) 

– Latin eredetü. Jelentése: világos, ragyogó, híres.  [Ladó–Bíró 1971, 198. 

o.], 

Kleo (Kleopátra) – Görög név. Jelentése: az apa dicsősége. [Ladó–Bíró 

1971, 199. o.], 

Kori, Korall (Korália) – A XVIII. századi francia névalkotás,  görög eredetü, 

korall, gyöngy jelentésü latin szóból származik. [Ladó–Bíró 1971, 199. o.], 

Laci, Lackó, Lacus, Laca (László) – A szláv Vladislav nevének magyar 

formája. Elemeinek jelentése: hatalom + dicsőség. [Ladó–Bíró 1971, 84. o.], 

Leó, Lionel (Leon) – A Leo- kezdetü nevek becéző formája a görögben. 

Jelentése: oroszlán. [Ladó–Bíró 1971, 85. o.], 

Szidi, Szidó, Szidu, Szidus (Szidónia) – Latin eredetü. Jelentése: Szidón 

fönicíai városból való nő.  [Ladó–Bíró 1971, 239. o.], 
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Szilvi, Szilvike, Sziszi (Szilvia) – A Szilviusz  férfinév női párja. Jelentése: 

erdei (nő). [Ladó–Bíró 1971, 239. o.], 

Zsani, Zsana (Zsanett) – A Johanna francia, kicsinyítőképzős  

megfelelőjéből való. [Ladó–Bíró 1971, 267. o.], 

Zorka (Zorinka) – A Zóra önállósult becézője. [Ladó–Bíró 1971, 256. o.], 

Zsozsó, Zsófi, Zsófika, Zsóka, Zsóci (Zsófia) - Görög eredetü név. 

Jelentése: bölcsesség. [Ladó–Bíró 1971, 257. o.] 

c) köznévből alakult ragadványnevek: 

Béka, Csúszó, Mezei egér, Pocok. 

Ezek mindegyike megnevező szerepű egyrészes ragadványnév.  

  A rendszerezés során az általam gyűjtött nevek között is 

megfigyelhető volt ez a jelenség, ezért vettem fel én is ezt a kategóriát a 

csoportosítás során. Ilyen asszociációs sor eredménye például a Bogrács 

<Füstbogrács <Füst.  Berényi Zsuzsanna Ágnes megállapítása szerint az 

általános iskola magasabb osztályaiban, túlnyomó többségben a személynévi 

eredetű ragadványnevek vannak [Berényi 5. évszám, 101. o.]    

A ragadványnév keletkezhet az illető gyerek nevéből. Ennek több 

formájával találkoztam: 

 A diáknév alapja a keresztnév: 

A létrejött nevek jellegzetesen becéző névi formák. 

Enikő – Enci, Encike, Cike. Az En- tőhöz -ci kicsinyítő képző, -cike 

kicsinyítő-becéző képzőbokor járul, s ez önálló becéző névvé is válik.   

Evelin - Evi, Ivi, Íví. Az Ev- tőhöz –i kicsinyítő képző járul, s ez önálló 

becéző névvé is válik. 

Fruzsina - Fruzs, Fufi, Fusi. A Fu/Fru – tőhöz –i kicsinyítő képző járul, s ez 

önálló becéző névvé válik. 

István - Pisti, Pistike, Pistuka. A Pist- tőhöz –i, -ka/-ke kicsinyítő-becéző 

képzőbokor járul, s ez önálló becző névvé is válik. 
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Saját maguknak választották a nevet: 

Az Aklihegyi – és a Gyulai Általános iskolában a tanulók saját maguknak is 

választanak nevet, azért mert az osztályban több azonos nevü gyerek jár, s 

hogy meg tudják egymást különböztetni.  

Boglárka - Bogi, Csöpi, Csuti, Pötyi. A Bog-/Csöp-/Csut- Pöty- tőhöz –i 

kicsinyítő-becéző képzőbokor járul, s ez önálló becéző névvé is válik.  

Annamária – Csinci, Csincia. A Csin- tőhöz –i kicsnyítő képző, -ci/-cia 

kicsinyítő-becéző képzőbokor járul, s ez önálló becéző névvé is válik. 

A tanulók adják egymásnak a nevet külső- vagy belső tulajdonságuk alapján: 

Cinke, Csontrakéta, Dumbó, Hentes, Kutató, Ügyetlen, Zsiráf  
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2.4.1. KÜLSŐ TULAJDONSÁGON ALAPULÓ RAGADVÁNYNEVEK 

 

nyurga [-k] mn 1.  Magas és aránytalanul sovány. Magas és vékony. A biosz 

tanárunk nagyon nyurga. (Gy.,A.) 

alacsony [-ak]  mn 1.  Függőleges irányban viszonylag kisebb méretű. 2. A 

földtől vagy valaminek a szintjétől csekély magasságban levő. 3.  

Értékrendben, rangsorban: alsó. 4.  A kívánt mértéket el nem érő. Az én 

pasim nagyon alacsony. (Gy.,A.) 

lapos [-ak]   mn 1.  Kiemelkedés, domborulat nélküli, sík (felületű). 

Környezeténél kissé mélyebb fekvésű. 2.  A szokottnál kevésbé kiemelkedő, 

kevésbé domború. 3.  Alacsony Mi a mutkor nagyon sok lapos pasival 

találkoztunk. (Gy.,A.) 

kövér [-ek]  I.  mn  1. Az izomzatára lerakódott zsírszövettől vastag. 2.  

Nagy zsírtartalmú, zsíros. 3.  Buján v. dúsan növő, termő. | Nagy 

termőerejű. 4.  Vastag, telt vonalú.  II. fn 1.  A hús zsíros része. 2. Kövér 

ember. A kövérebb alsós tanártul kértem el a könyvet. (Gy., A.) 3. Kövér 

betű.  

dagadt I. mn 1. Kövér. II. fn 1. Kövér személy. Vót nekem egy dagadt 

barátom. (A.) 

duci mn 1. Dundi, kövér (személy, különösen gyermek vagy nő). Én nagyon 

ducinak érzem magam. (Gy.,A.) 

pufók  mn 1. Erősen telt, kövér arc(ú). Pufók az osztályunkban Anti. (A.) 

pocak mn 1. Kövér, kidomborodó has. Nagyon nagy a pocakod! (Gy.,A.) 

kövérkés mn 1. Egy kissé kövér, molett Nem szeretem a kövérkés csajokat. 

(Gy.,A.) 

gömbölyű mn 1.  A Gömb(höz hasonló) alakú. 2. Hengeres. 3 (Formásan) 

telt, kövér(kés). 4. Kerek. 5. Kövér Nagyon kövér ez a jány. (Gy.,A.) 
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gömböc  fn 1.  Disznósajt. 2. Véres hurka módjára töltött, lében főtt étel. 3. 

Disznóhólyag. 4. Alacsony, nagyon kövér ember. Vót nekünk egy gömböc 

osztálytarsunk.(Gy.,A.) 

gombóc  I. fn 1.  Gömbölyűre formált (töltött) főtt tészta. | (Húsból) 

hasonlóan formált ételnemű. II. mn 1. Apró termetű, kövér ember. Tegnap a 

suliba egy szép gombóc pasi vót. (Gy.,A.) 

vastag mn 1. Viszonylag nagy átmérőjű, keresztmetszetű. | Átmérőjében, 

keresztmetszetében a megadott méretű. 2. Vaskos, kövér személy.  A matek 

tanárunk nagyon vaskos. (Gy.,A.) 

sovány  I. mn 1. Olyan ember, állat, testrész, akin, amelyen nincs elég hús- 

és zsírréteg. 2.  Csekély zsírtartalmú étel. 3.  Kevés tápanyagot tartalmazó, 

terméketlen. II. fn 1. Húsnak nem zsíros része. Az osztálytul kaptam egy 

sovány babát. (Gy.,A.) 

vézna mn 1. Vékony csontú, nagyon sovány. Egyé, mert vézna vagy! 

(Gy.,A.) 

soványka mn 1.  Sovány. 2.  Tartalmatlan, gyenge A suliban Kati takarító 

néni, nagyon soványka. (Gy.) 

beesett mn 1.  Belapult, sovány arc, mell.  Mélyen ülő, karikás szem. A te 

arcod nagyon beesett. (Gy.,A.) 

kajla I. mn 1.  Ami (kétoldalt) lekonyul. Kajla fül(ű): a fejtől elálló fül(ű). 

2. Görbe. 3. Hebehurgya, komolytalan. II.  fn 1. Kajla ökör v. tehén. 2. Buta 

ember Te, te Nati, de kajla vagy! (Gy.,A.) 

fül [-ek, -es]fn 1.  A hallás páros érzékszerve. Fülkagyló. Csupa fül vagyok. 

(Gy.,A.) 

füles I.  mn  1. Amin fül van. Adok egy filest! (Gy.,A.) II.  fn 1. Szamár, 

csacsi. 2. Nyúl. 3. Kancsó. 
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antenna [-k] fn 1. A Elektromos rezgések sugárzására, ill. felvételére való 

berendezés. 2. Rovarok tapogatócsápja. 3. Fül Jó nagy antennád van. 

(Gy.,A.) 

szöszke [-k]  I. mn 1.  A világos gesztenyeszínnél is világosabb haj, szőrzet. 

2.  Az ilyen haj színéhez hasonló. II.  fn 1. Szőke hajú személy. Nagyon 

bunkók a szöszke jányok. (Gy.,A.) 

vörös,  veres [-k]  I.  mn 1.  A vér színéhez hasonló. Az osztálybul egy veres 

jány elment. (Gy.,A.) 2. Ilyen színű dolog, mint a forradalom, ill. a 

munkásmozgalom v. a kommunista párt jelképe. 3. Kártyában: piros. II. fn 

1.  Vörös szín. 2.Vörösbor.  

kócos [-ak]  mn 1. Fésületlen, borzas haj, szőrzet. Szandi te mindig kócos 

vagy. (Gy.,A.) 

göndör mn 1. Gyűrűsen, csigásan csavarodó haj, szőrzet. Az én hajam 

göndör. (Gy.,A.) 
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2.4.2. BELSŐ TULAJDONSÁGON ALAPULÓ RAGADVÁNYNEVEK 

 

értelmes [-ek] mn 1. Gondolkozni tudó.  Jó felfogású, jó eszű.  Tanulékony 

állat. 2. Okos, helyes Eszti, te olyan értelmes vagy. (Gy.,A.) 

bölcs [-ek]  I. mn 1. Nagy tudású, tapasztalt, megfontolt és érett 

ítélőképességű. Okos, higgadt, rugalmas. 2. Ilyen személyre valló.  II. fn 

1.(Köztiszteletben álló) bölcs, idősebb férfi.  2. Okos, bölcs ember. Az 

igazgató minálunk mindig bölcs. (Gy.,A.) 

eszes mn 1.Okos, értelmes. A földrajz tanárunk nagyon eszes. (Gy.,A.) 

ostoba [-ák] I. mn 1. Buta, értelmetlen, oktalan. II. fn 1. Buta ember. Olyan 

ostoba vagy.  (Gy.) 

címeres I. mn 1. Címerrel ellátott bíró. 2. Hírhedt, cégéres. II. fn 1. Nagyon 

buta ember. Csinci az osztályunkban nagyon címeres. (A.) 

marha [-ák]  fn 1.  Szarvasmarha. 2. Buta ember Nem szeretem az 

osztályunkat, mert marhák. (Gy.,A.) 

  A tanulók iskolai ragadványnév-típusait a következő táblázat 

foglalja össze:  

                            Szavak 

 

Ragadványnevek 

Egyszerű Szókapcsolat 

Családnévből alakult 12 3 

Keresztnévből alakult 22  

Köznévből alakult 4  

Diáknévből alakult 7  

Belső tulajdonságon alakult 6  

Külső megjelenésen alakult 25  
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2.5. MEGSZÓLÍTÁS- ÉS KÖSZÖNÉSFORMÁK 

 

A nyelvjárási területen élő kisebb közösségek udvariassági formái a 

mindennapi tiszteletadási módok a társadalmi hatások következtében 

jelentősen alakulnak.  

Kosztolányi Dezső az Udvariasság c. cikkében  a tiszteletadási 

formákról megállapítja: „A nyelvbúvár kimutatja, hogy az udvariassági 

formák milyen rejtekutakon teszik meg népről népre a maguk nemzetközi 

körfutását. De azért nincs sajátosabb, mint egy nép udvariassági 

szóláskincse. Mögötte az egész múlt áll egyszerre, az színezi vagy 

halványítja.” [Kosztolányi 2002, 162. o.]. 

A köszönési  formák társadalmi kommunikációkon alapulnak, mivel „A 

köszönés a mai társadalmakban  a társas érintkezés szükséges formai 

eleme.” [Deme –Grétsy – Wacha 1999, 91. o.] 

A köszönésformák között előfordulnak ukrán és orosz köszönések is, 

mivel egyes gyerekek vegyes házasságban élnek. 

Az 67 általános iskolás a közeli családtagjaival a következő 

nyelv(ek)en kommunikálnak a társas érintkezés során:  

                     Nyelv 

Egyének 

magyarul ukránul 

anyjukkal 66 1 

apjukkal 65 – 

nagyszüleikkel 67 – 

testvéreikkel 67 – 
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Az iskolások abszolút többsége magyar anyanyelven kommunikál a 

családtagjaival, elvétve ukrán (1) nyelvhasználat is előfordul a családban 

vegyes házasság következményeként.  

Az  5. osztályban  20  tanuló töltötte ki az kérdőívet Aklihegyen és 

Szőlősgyulán,  13 lány és 7 fiú, ebből a szomszédos községekből bejáró 

gyerekek száma: 2 Akliból .  A következő kérdésekre kaptam választ: Az 

általános iskolások így köszönnek: 

– a szülőknek: szia 15, csókolom 5;  

– a testvéreknek: szia 20;  

– a nagynéniknek/nagybácsiknak: csókolom 20;  

– a férfi tanároknak: jó napot kívánok 10; (: jó napot 10); 

– tanárnőknek: jó napot kívánok 3 (: jó napot 17);  

– az iskolatársaknak: szia 5 (: sziasztok 15);  

– a barátainak: szia 20;  

– a papnak: dicsértessék a Jézus Krisztus 1, áldás, békesség 19 

– a nem rokon felnőtteknek: csókolom 10, jó napot kívánok 10. 

A 6. osztályban 11 tanuló adatait dolgoztam fel Aklihegyen, ebből 5 fiú és 6 

lány, ebből a szomszédos községekből bejáró gyerekek száma: 2 Akliból.  

Az általános iskolások így köszönnek: 

– a szülőknek: szia 10, csókolom 1;   

– a testvéreknek:  szia 1 (: sziasztok 3), szevasz 2 (: szevasztok 1), szasz 1 (: 

szasztok 2), cső 1;  

– a nagynéniknek/nagybácsiknak: csókolom 11;  

– a férfi tanárainak: jó napot 11;  

– a tanárnőinek: jó napot 11; 

 – az iskolatársainak: sziasztok 7, cső 4;  

– a barátainak: sziasztok 11 
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– a papnak: áldás, békesség 1 (: áldás, békességet 3), dicsértessék a Jézus 

Krisztus 4 (: dicsértessék a Jézus Krisztusnak 3);  

– a nem rokon felnőtteknek: csókolom 10, jó napot 1. 

A 7. osztályban 11 adatközlő töltötte ki a kérdőívet Aklihegyen, 7 fiú és 4 

lány, ebből a szomszédos községekből bejáró gyerekek száma: 3 Akliból. 

Az általános iskolások így köszönnek: 

– a szülőknek: szia 11; прівет 1 

– a testvéreknek: szia 11; 

– a nagynéniknek/nagybácsiknak: csókolom 11;  

– a férfi tanárainak: jó napot kívánok 11; 

 – a tanárnőinek: jó napot kívánok 11; 

 – az iskolatársainak: szia 11; 

 – a barátainak: szia 11; 

– a papnak: dicsértessék a Jézus Krisztus 3, áldás, békesség 7 (: áldás, 

békességet 1);  

– a nem rokon felnőtteknek: csókolom 11. 

A 8. osztályban 25 tanuló válaszolt a kérdésekre Aklihegyen és 

Szőlősgyulán, 15 fiú – 10 lány, ebből a szomszédos községekből bejáró 

gyerekek száma: 2 Akliból. Az általános iskolások így köszönnek: 

– a szülőknek: szia 25  

– a testvéreknek: szia 10, szevasz 15; 

– a nagynéniknek/nagybácsiknak: csókolom 6, szia 10, jó napot 9;  

– a férfi tanárainak: jó napot kívánok 8; (: jó napot 17); az ukrántanárnak 

добрий день s egyéb ukrán napszaki köszönéssel köszönnek; 

– a tanárnőinek: jó napot kívánok 25;  

– az iskolatársainak: szia 15 (: sziasztok 10);   

– a barátainak:  szia 25;  

– papoknak: áldás, békesség 20, dicsőség Jézus Krisztusnak 5; 
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– a nem rokon felnőtteknek: csókolom 5, jó napot kívánok 1 (: jó napot 19). 

A szia az iskolások adatai szerint a leggyakoribb/legáltalánosabb köszönési 

forma, s még ide tartozik egy ukrán  nyelvi köszönésformula a прiвет. Így 

köszönnek a tanulók legtöbbször közeli felnőtt hozzátartozóiknak (114 + 1 

прiвет). Az iskolások közötti kommunikációban a szia (114), a barátok 

között (84).  

A napszakok szerinti köszönés leggyakoribb az iskolában, ahol a tanulók 

tanáraiknak így köszönnek (73), fordítva is, azaz a pedagógusok részéről is 

általános (16), mivel első sorban ők „szorgalmazzák” a napszaki köszönés 

használatát. Napszaki köszönéssel adnak tiszteletet a tanulók a nem rokon 

felnőtteknek több esetben (18, csókolom 72). Tapasztalatom szerint – 

passzív megfigyelés alapján – a napszakos köszönésformák használata 

legfőképpen a fiatalabb korosztály esetében az iskolai közegtől eltekintve 

úgymond kiszorul a nyelvhasználatból. Az általános iskolások adatai alapján 

ismertségeiket tekintve: jó napot kívánok 56 (: jó napot 40), jó reggelt 

kívánok 23 (: jó reggelt 20), jó estét kívánok 55 (: jó estét 10), jó éjszakát 

kívánok 37 (: jó éjszakát 3). A gyermekek szüleinek a kommunikációjában a 

napszaknak megfelelő köszönés – az iskolások véleménye szerint – a 

nagyszüleik esetében (8), gyakori forma a szülő részéről a pedagógus 

köszöntésére (82, szervusz 16, csókolom 4).  

A szervusz (és változatai a szerbusz ~ szerusz ~ szevasz) száma (27) az 

általános iskolások nyelvhasználatában a következő szituációkban fordul 

elő: A testvérek közti kommunikációban a szevasz (11). Az iskolások 

kommunikációjában való előfordulása a szevasz-nak (8), barátok közt 

gyakori (27). Ennek a köszönési alakváltozatnak a használatáról az ÉKsz.-

ben a következő áll: „bizalmas, közvetlen, fesztelen hangú társalgásra 

jellemző, a választékosabb vagy a hivatalos érintkezésben nem használatos.” 

[ÉKsz. 2003, 1258. o.]. A csókolom köszönésforma legáltalánosabb 
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használatú. A csókolom bizalmas, családias tiszteletadási formát a tanulók 

gyakran használják a közeli felnőtt hozzátartozóik köszöntésekor (72). Így 

köszönnek a tanulók a nem rokon felnőtteknek több ízben (40, jó napot 

kívánok 56). A gyermekek véleménye szerint a szülők és a felmenő rokonai 

közötti udvariassági formulaként a csókolom általános (72).  

Igen ritka köszönési alakok: a szasz 1, csá 1, cső 4, szasz 1. Ezek az alakok 

az általános iskolások körében gyéren fordulnak elő, mégis egy-egy testvéri, 

baráti és iskolatársi üdvözlésnél megtalálható. A 10–15 éves korosztály a 

legfogékonyabb az új iránt, ezt bizonyítja, hogy az ők nyelvhasználatukban 

úgymond „ragad meg” a leghamarabb minden újdonság, így a köszönések 

terén jelentkező új formák is (, amelyet főleg a média közvetít számukra). 

Igazolja ezt a Nyelvi illemtan c. tanulmánygyűjtemény is: „A tíz- és 

húszéves korosztályok találják ki és használják a köszönések és 

köszönéspótló üdvözlések legváltozatosabb formáit, s ez természetesen 

érvényesül a családban is.” [Deme – Grétsy – Wacha 1999, 99. o.].  

Az egyházi köszönések terén: a református tiszteletessel való találkozáskor a 

gyerekek áldás, békesség-et köszönnek (28). A katolikus tanulók 

plébánosuknak a dicsértessék a Jézus Krisztus köszönési formával adnak 

tiszteletet (12).  

A kimutatás szerint a gyerekek az egyházi méltósággal való kommunikáció 

során csak vallási (egyházi) köszönésformákat használnak. A papok – a 

gyermekek szerint – az egyházi köszönéseket a következőkkel fogadják: a 

református tiszteletes áldás, békesség-et (28), és a dicsértessék a Jézus 

Krisztus (12) alakot használ.  

Az emberi élet legfontosabb színtere a család, úgy is mondhatnám, hogy 

melegágya, itt éri a gyermeket többek közt az első nyelvi élmény és stb. 

Tehát a tiszteletadási formák használatára is kihat a családi környezet. Az 
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előzőkben tapasztalható egyházi köszönésformák abszolút dominanciája a 

családi hagyományokkal függ össze.  

Megszólítás – valakihez, valamihez való fordulás, felkiáltó, 

felszólító, kérdő mondatokban beépülő stiláris eszköz, amellyel az író 

érzéseinek magasabb fokát érzékelteti, könnyedebb hangot teremt. A 

köszönés, köszöntés nem csak kor, idő és hely függvénye, hanem a 

gesztusok is befolyásolják. A legrégibb ismert megszólítási forma, amelyből 

a szervusz, szia köszöntési forma kialakult. A prózai és a verses formákban 

is gyakori. Pl.: "Ó én édes uradom, egyenegy fiadon" (Ómagyar Mária-

siralom) "Hirhedett zenésze a világnak/Bárhová juss, mindig hű rokon!" 

(Vörösmarty Mihály). 

 

Megszólítások 

Az aklihegyi és a szőlősgyulai tanulók hagyományosan szólítják 

meg a tanárokat, iskolai személyeket. Rokonsági neveket is használnak az 

idősebbek bizalmas megszólításában.  

A megszólítások és köszönések szavainak etimológiájára is utalok 

Et. rövidítéssel abból a célból, hogy kimutassam a hagyomány jelenlétét a 

szókincsnek ebben a rétegében, az eredményt tablázatban összesítem. 

ERRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, HOGY MEGLEGYEN 

VALAMIKÉPPEN A 70  OLDAL!! 

apó [-t, -k]  fn 1.  (Szeretett, becsült) idősebb férfi, bácsi. Nagyapó. Az 

osztály fél az idősebb tanártul, az apótul. (Gy., A.)  

Et.: az apó szó valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. Az 

ó végződés kicsinyítő képző. (TESz.) 

A címszó mindenütt legyen benne a példamondatban!!! 

bácsi [-t, -k]  fn 1. Nagybátya. 2. Idős(ebb) férfi megnevezéseként vagy 

megszólításaként. 3. Jancsi bácsi Jancsi bácsi a mi ofőnökünk. (A.) 
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főnök [-öt, -ök, -e] fn 1. közösség vezetője; szervezeti, igazgatási egység 

vezetője, ill.  hivatali elöljáró; 2.  iskolaigazgató Midenki tart a főnöktül  

(Gy.,A.)                                                                                                        

főnöknő [-t, -k, -je] fn 1. női vezető, főnök; 2. igazgatónő, osztályfőnöknő.  

Az igazgatónő mindent tud az osztályrul (Gy.) 

gyakorló [-t, -k] I.  mn 1.  Szakmájában valóságos gyakorlatot folytató. 2. 

Gyakorlóévét töltő. 3. Gyakorlat végzésére való. II. fn 1. Gyakorlóiskola. 2. 

Gyakorló tanító- v. tanár(jelölt). Nagyon szeressük az új gyakorló tanítót.  

igazgató [-t, -ók, -ja] I.  fn 1. Intézmény, vállalat stb. felelős vezetője, ill. 

vezető tisztviselője. II.  mn 1. Igazgatói minőségben működő. Nagyon 

szigorú az iskola igazgatója. (Gy.,A.) 

igazgatóhelyettes [-t, -ek, -e] fn 1. Az igazgató állandó v. megbízott 

(ügyvezető) helyettese. Az osztály retteg az igazgatóhelyettestül. (Gy.,A.) 

néni [-t, -k]  fn 1. Megszólításként is: a beszélőnél (jóval) idősebb nő. 2.  

Nagynéni. 3. Erzsike néni. Erzsike néni a legkedvesebb tanító. (Gy., A.) 

nyelvtanár [-t, -ok, -a] fn 1.  Idegen nyelvet, anyanyelvet, államnyelvet 

tanító  tanár  Istvánnak hívják a nyelvtanárunkat. ( A.) 

osztályfőnök [-t, ök, -e]  fn 1.  Szakosítva tanított osztály tanulmányi és 

adminisztratív ügyeit intéző tanár. Legjobb a mi ofőnökünk. (A.)  

rajztanár [-t, -ok, -a] fn 1. Rajzolást tanító, ill. erre képesített tanár A 

rajztanárunkat Csillának hívják. (Gy.) Senki sem fél a rajztanártul.  ( A.) 

tornatanár [-t, -ok, -a] fn 1. Testnevelő tanár. Anna egyest kapott a 

tornatanártul. (Gy., A.) 

tanár [-t, -ok, -a] fn 1. Általános iskola felső tagozatán, középiskolában, 

főiskolán vagy egyetemen tanító, okleveles szakember. Ilyen képesítésű 

személy. Kedvenc tanárunk a tanítók között az infótanár. (Gy.,A.)  2.  

Orvosprofesszor. 3.  Magánórákat adó tanár.  
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tanító [-t, -k, -ja] I.  mn 1. Tanítással foglalkozó. II. fn 1.  Általános iskola 

alsó tagozatában − régen elemi iskolában − hivatásszerűen oktató személy, 

különösen férfi.  2. Tanítómester Kaptam ajándékban egy tollat a tanítótul. 

(Gy.,A.) 
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3. A SZŐLŐSGYULAI ÉS AKLIHEGYI TANULÓK 

SZÓKINCSÉNEK ALAKI SAJÁTSÁGAI, SZÓFAJI 

MEGOSZTÁSA, FŐBB NYELVJÁRÁSI JEGYEI 

Az ifjúsági nyelv szavai közt igen sok az argó szókincsére emlékeztető 

ismeretlen eredetű, idegen hangzású vagy hangutánzó jellegű, illetve játékos 

alkatú és hangulatú szó (diri, cerka, figyu). Mellettük azonban jellemző és 

jelentős a köznyelvi szók, kifejezések új értelmű használata is. Egyszerűbb 

közvetlenebb jelentéskapcsolatok: vitorla – fül; diri– igazgató; porszívó– 

orr; marha– buta; címeres–buta; bölcs–okos; antenna–fül; gömböc–kövér. 

Mint a modern nyelvhasználat általában, a fiatalok is igen kedvelik a 

szórövidítéseket, mozaikszavakat, például: diri, doli, föci, matek, cerka, 

kösz, szia, figyu (figyelem). 

  Az ifjúsági nyelv sajátos szókincsének legfontosabb 

fogalomcsoportjai a fiatalok szemléletmódjára, életvitelére és érdeklődési 

köreire jellemzők: testrészek, testi folyamatok és műveletek, evés–ivás, 

étel–ital, ruházat, külső megjelenés, hajviselet, iskola, közlekedés, technika, 

gépek, pénz, szórakozás, nő, szerelem. 

 Amilyen gazdag a nyelv – nem annyira egymás mellett élő, 

árnyalatos szinonimákban, hanem egymást rohamosan felváltó, azonos 

jelentésű és értékű szókban és kifejezésekben (az ember, a nő, jó és szép, 

rossz és csúnya, tánc)–, olyan feltünő és jellemző negatív jelenség az 

egységesítő szóhasználat. A leggyakoribb szók helyébe burjánzó elnevezés–

öletek bőségével, tehát a látszólagos gazdagodással szemben áll a 

legkülönfélébb fogalmat egyazon név alá fogó, hanyagul általánosító, tehát a 

nyelvet szegényítő, primitív szóhasználat. Minden kisebb, pontosabban meg 

nem nevezett tárgy: bigyó; elismerő, kiemelő, dicsérő, nagyító jelzők 

árnyaló választéka helyett csak az éppen divatozó szókat ismerik és 

használják (klassz, frankó, oltári, menő stb.) Ezek a „mindenes szók” 
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többnyire a leggyakoribb fogalmakat jelölik, éppen ezért állandóan 

ismétlődő elemei az ifjúság nyelvhasználatának, s a gyorsan cserélődő 

szinonimabőség mellett sokszor mégis a szegénység, legalábbis a 

gondolatszegénység hatását keltik.   

 A fiatalok szókincsének szegényessége, kifejezésmódjuk 

igénytelensége különösen meglepő a folytonosan növekvő és gazdagodó 

ismeretanyag és tudás mellett, amelyet az iskola, de maga a rohamosan 

fejlődő élet, az egyre gyorsabban változó világ kínál és ad nekik. Általános, 

jellegtelen sablonok, bizonytalan vagy legalábbis sokféle jelentésű 

„mindenes” szók és kifejezések alkotják az ifjúsági nyelv alapját, például: 

ciki, diri, nincs mese! Sok fogalomra használják őket, ugyanannyi 

szinonimát szorítva ki velük. Az eredmény az, hogy e „mindenes” szók 

jelentése bizonytalanná mosódik, ködös lesz, s a zavaros pontatlanság a 

nyelvnek éppen fő értékét rontja le árnyalatos finomságát és gazdagságát. 

 A fiatalság kifogyhatatlan, pezsgő életkedvének, szellemi 

frissességének, újrakeresésének megnyilvánulása ez, s az ifjúság nyelvének 

legvonzóbb sajátossága.  [Kovalovszky 1977, 120–123. o.] 

 A szőlősgyulai és aklihegyi tanulók szófaji megosztását a következő 

táblázat mutatja: 

                Szófaj 

Megnevezés 

Főnév Melléknév Ige 

Tantárgyak 

megnevezései 

7 – – 

Taneszközök 

megnevezései 

5 – – 
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  Hangtani szempontból jellemző jegye Az aklihegyi és a gyulai 

nyelvhasználatnak, így a tanulók beszédének is az erős e-zés, a köznyelvi 

ö : e kettős alakok közül az e-s alakváltozat használata: fel, per, seper, 

felesleges, feltétlenül. Az ó, ő, é hosszú magánhangzókat záródó típusú, 

gyengülő kettőshangzóként ejtik, ezeket azonban technikai okok miatt 

nem tudtam jelölni. Az é záródó és nyitódó diftongusban is realizálódhat 

fonémaértékkel, pl: ég (ige), ég (főnév). Beszédükben a szótagzáró l 

gyakran kiesik, s ezáltal megnyúlik, ill. zártabbá válik az előtte álló rövid 

magánhangzó: vót, ződ, alúrú, attú, ettű stb. Jellemző, hogy a 

választékosságra való törekvés olykor hiperizmusokat is eredményezhet, 

mint például: otthol ’otthon’ stb. 

Alaktani szempontból jellemző a -nál,-nél használata a hova? kérdésre 

felelő helyhatározórag, a -hoz, -hez, -höz helyett: Megyek a szomszédná(l). 

 Szabálytalan az ikes igék ragozása: eszek iszok, fázok.  

      Erős az ún. suksükölés, azaz a t-re végződő igék felszólító módú 

alakjának használata kijelentő módú jelentésben: lefessük a keritést, 

felujiccsuk a lakást, leboncsuk a házat.  

 A szóhasználatban megmutatkozik a nyelvi interferencia, az együtt 

élő népek közvetlen kapcsolatának hatása, a szlávizmusok jelenléte, pl. : 

bánka ’befőttesüveg’, kriska ’fémfedő’, práva ’jogosítvány’, ucsiliscse/ucsi 

’szakiskola’, zájáva ’kérvény’. A társadalmi élet minden területén 

előfordulnak a nyelvi interferenciából fakadó lexikai párhuzamok: dzseki ~ 

kurtka,  pénztár ~ kassza, tarkedli ~ olágyi  ... 

 A választékos köznyelvi beszéd mindannyiunk nyelvi eszménye, 

természetes tehát, hogy az iskolában a tanárok a választékos 

nyelvhasználatra nevelik a gyerekeket. Elvi jelentőségű az, hogy 
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anyanyelvünket tisztán beszéljük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy irtanunk 

kell a táji jellegzetességeket. Anyanyelvjárásunk jellegzetességei, ízei, ha 

módjával, a megfelelő helyen fordulnak elő, szemléletesebbé, pontosabbá, 

tehetik beszédünket.  
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BEFEJEZÉS 

 

Következtetések levonása 

A szőlősgyulai és az aklihegyi diáknyelv tanulmányozása során arra 

a következtetésre jutottam, hogy a szóhasználat terén nincsenek lényeges 

különbségek a magyar nyelvterület egyéb diáknyelvi szókincsétől. Ennek 

magyarázata a modern kommunikációs eszközök elterjedésével 

magyarázható. Például: táras közösségi oldalak (iwiw, facebook, contact) 

Az ifjúsági nyelv értékelése nemcsak, sőt elsősorban nem 

nyelvészeti, hanem társadalmi és etikai kérdés. Kifejlődése, virágzása és 

uralma jellemző példája és bizonyítéka annak, hogy a társadalom változásait 

és a szellemi áramlatokat a nyelv rétegjelenségei milyen élesen tükrözik.  

 A diáknyelv sok szavát lehetne még felsorolni, amely az iskolai 

életre vonatkozik.  Minden falunak van több olyan szava, amelyet csak ott 

ismernek és használnak.  

Sajátos helyi használatú szavak elvétve fordulnak elő, például: 

     a) Tantárgyak megnevezései: 

biosz, föci, infó, magyar, matek, töri, angol 

b) Taneszközök megnevezései:  

Cerka, radír, számológép, toll, táska 

  Az iskolai ragadványnevek legjellemzőbb sajátosságai: 

a) A tanulók iskolai ragadványnevei: 

 Családnévből alakult:  

Megnevező szerepű egyelemű egyszerű nevek:  

Bajor, Bercsó, Dúró, Fúró, Füst, Jós, Párti, Snejdi, Szegi, Szúró, Túró, 

Várad 

Megnevező szerepű szókapcsolatok:  

Szegfűszeg, Szakács Szonja, Rakás Szonja. 
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 Keresztnévből alakult:  

Ama, Amadi Amál, Ani, Anci, Anaszti, Neszti, Cipri, Ciprien, Csen, Cseni, 

Csillu, Csilluska, Csillácska, Csilli, Csili, Döm, Döme, Dónát, Edu, Eda, 

Elisz, Kingu, King, Kingácska, Kleo, Kori, Korall, Laci, Lackó, Lacus, Laca 

, Leó. Lionel, Szidi, Szidó, Szidu, Szidus, Szilvi, Szilvike, Sziszi, Zani, 

Zsana, Zorka, Zsozsó, Zsófi, Zsófika, Zsóka, Zsóci; 

 Köznévből alakult ragadványnevek: 

Béka, Csúszó, Mezei egér, Pocok. 

A diáknév alapja a keresztnév: 

Enikő, Evelin, Fruzsina, István 

Saját maguknak választották a nevet: 

Cike, Csontrakéta, Dumbó, Hentes, Kutató, Ügyetlen, Zsiráf. 

b) Külső tulajdonságon alapuló ragadványnevek: 

Nyurga, alacsony, lapos, kövér, dagadt, duci, pufók, pocak, kövérkés, 

gömbölyű, gömböc, gombóc, vastag, sovány, vézna,  soványka,  beesett,  

kajla,  fül,  füles,  antenna,  szöszke, vörös,  veres,  kócos,  göndör. 

c)  Belső tulajdonságon alapuló ragadványnevek:  

Marha, címeres, ostoba, eszes, bölcs, értelmes; 

d) Köszönési formák:  

Áldás békességet, dicsértessék a Jézus Krisztus, csókolom, cső, jó napot, jó 

napot kívánok, szia, sziasztok, szevasztok, szasz, szasztok, szevasz. 
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4% 3%

34%

14%

84, 45%

Tantárgyak megnevezései

Taneszközök megnevezései

Állandósult kifejezések

Ragadványnevek

Köszönési és megszólítási formák

 

1. táblázat 

Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze: 1. táblázat. 

Ahogy a táblázatból kitűnik, a legnagyobb százalékban az állandósult 

kifejezések alkotják (84,45%– 84 frazéma) Második helyen a 

ragadványnevek állnak (34 %– 61). A harmadik a köszönési– és 

megszólítási formák megnevezésére esik.  A negyedik pozíciót a tantárgyak 

megnevezései foglalják el. (4 % –7). S az utolsó helyen a taneszközök 

megnevezései vannak. (3% –5) 
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A tanulók nyelvhasználatát a továbbiakban is tanulmányozni fogom, 

mivel a szókincs az a része a nyelvnek, amely folytonosan bővül, változik. 
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Резюме 

Темою моєї магістерської роботи є вивчення особливостей 

учінівської  мови (лексіки) села Дюла та Оклігедь Виноградівського 

району. 

Метою моєї роботи є те, щоб якщо і неповністю, але якоюсь 

мірою передати словниковий запас учнів, вживання лексики. На основі 

цього можу зробити висновок, що діалект учнів не обмежується 

школою, шкільним життям. Питання мови учнів належитьб в першу 

чергу, до суспільного та етичного, а потім мовного. Розвиток повний 

розквіт і існування учінівської мови є характерними прикладом і 

доказом того, як точно мова відображає суспільні промаки та 

інтелектуальний  розвиток. 

Всі зібрані слова я опрацьовувала за впорядкованими групами 

понять. Всього 150слів і 50 виразів позначила на картках. Матеріал 

поділила за темами. Всього пять великих темта підтеми: предмети, 

назви навчальних речей, фразеологізми, шкільні прізвиськ учнів, а 

всередині цього прізвиська, які виникли за зовнішніми та внутришніми 

ознаками, звертання та форми подяки. Після всього цього можу сказати  

у висновках, що моя магістерська робота була корискою та 

результативною і для мене самої і є важливою для тих, кого цікавить 

мова учнів  та молоді, але небагато знають про неї.  
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Summary: The study deals with the vocabulary of school-age children, 

residents of Gyula and Aklihegy, particularly with the invocations, greetings 

and nicknames. From the results it is concluded that the studied vocabulary 

is very similar to the vocabulary in the schools of Hungary. This can be 

explained by the influence of television on the school-age children. 

Key words: slang, vocabulary, school-age children. 
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