
SORSKERDESEK 

A diákok nyelvéről 
Az utóbbi évtizedekben egyre több szó esik a fiatalok beszédkultúrájáról, nyelv-

használatáról, szókincséről. Sokan felháborodnak a fiatalok beszédstílusának fésület-
lenségén, nyegleségén s különösen a durvaságán, mások pedig értékelik az ifjúság 
szókincsének színességét, szóalkotásainak ötletességét, játékosságát. 

A fiatalok, a diákok szókincsére, szóhasználatára már régen felfigyelt a nyelvtudo-
mány. A régi diáknyelv szótárszerű feldolgozásával a századfordulón Dobos Károly 
foglalkozott, 1898-ban jelent meg A magyar diáknyelv szótára. A század első felében 
az argó, a szleng vizsgálatával együtt volt a kutatások tárgya a diáknyelv. A II. világ-
háború után az 1950-es, 1960-as évek ifjúságpolitikája különösen ráirányította a 
figyelmet az ifjúságra, ebben az időben nemcsak az ifjúság, hanem a nyelve is kezdett 
elkülönülni. Ugyanis a korábbi évszázadok, évtizedek szülői, pedagógiai felügyeleté-
vel ellentétben a fiatalok a nap nagy részét ebben az időben már egymás között 
töltötték, napköziben, ifjúsági klubokban, diszkókban. Az 1960-as évektől egyre több 
tanulmány, cikk foglalkozott ezzel a csoportnyelwel, s a Magyar Nyelvőr 1964-ben 
hirdette meg pályázatát „Hogyan beszél a mai ifjúság?" címmel. 

Az 1960-as években jelent meg egy jugoszláviai nyelvész kiadványa is a vajdasági 
magyar diáknyelvről. Számtalan Nyelvőr-cikk, tanulmány elemezte az akkori diák-
nyelv szókincsének sajátosságait, kiemelve a játékosságot, az ötletességet. Ilyenek: a 
játszi szóképzéssel alkotott szavak: ircsi az irodalomból, föci a földraj^oó 1, unalmas 
ból lett az uncsi stb. Kedveli a szokatlan, sőt meghökkentő összetételeket: diliko-
kárda 'buta', betondudor 'Trabant', macskabenzin 'tej' stb. Idegen nyelvből is vesz át 
szavakat: csa/cigány nyelvből, krapek szláv, mani angol nyelvből stb. Természetesen 
valamennyi szakember szóvá teszi az ifjúság nyelvhasználatának eldurvulását, a trágár 
szavak elterjedését. 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége 1992-ben, majdnem 30 évvel a Magyar Nyelvőr 
felhívása után hirdette meg pályázatát „Hogyan beszél a mai ifjúság?" címmel. A 
felhívásra majdnem kétszáz pályázat érkezett, s a legjobb, a leggazdagabb pályamű-
veket jutalmazták. Az 1980-as évek ifjúsági nyelvére is jellemző a játékosság, az 
ötletesség, ez a tulajdonsága mindenképpen értékelendő, viszont, sajnos, káros 
jelenségek is tapasztalhatók, ilyen a durvaság, a trágárság, ezt jó lenne valamiképpen 
csökkenteni, sőt divatját megszüntetni. 

Az ifjúsági nyelv a rétegnyelvek között a tolvajnyelv és a bizalmas társalgási stílus 
között helyezkedik el. Az ifjúsági megjelölés nem a legszerencsésebb, mivel ennek a 
rétegnyelvnek a használata egyáltalán nincs életkorhoz kötve. Szókincsét ugyanis 
nemcsak a fiatalok használják, hanem ritkábban ugyan, de az idősebb korosztály is 
alkalmazza. Ugyanígy nincs kötve a jasszos beszéd társadalmi csoporthoz sem. Ér-
telmiségi fiatalok, egyetemisták, munkás- és parasztfiatalok beszédében egyaránt 
találkozunk ifjúsági nyelvi szavakkal. Az eddigi hagyomány alapján mégis ifjúságinak 
nevezzük ezt a rétegnyelvet, mivel fő jellemzője, hogy általában fiatalok használják. 
Idegen szóval nevezik még ifjúsági argónak, szlengnek vagy zsargonnak. 

Mivel az ifjúsági nyelv közel áll a tolvajnyelvhez, a jassznyelvhez (sok esetben 
nyelvészeink azzal azonosították is), ezért az ifjúsági nyelvvel a nyelvtudomány eddig 
mint a tolvajnyelv egyik csoportjával foglalkozott. Magára a tolvajnyelvre már régeb-



ben felfigyelt a nyelvtudomány, ennek ellenére a jassznyelwel foglalkozó nyelvészeti 
tanulmányok száma meglehetősen kicsi. 

Az ifjúsági szóhasználatnak és szóalkotásnak az indítóoka nem annyira a titkosság 
(mint a tolvajnyelvben), hanem inkább az ifjúsági csoporthoz való tartozásnak, a 
beavatottságnak a hangoztatása. Mint ahogy az öltözködésben és a divatban, ugyan-
úgy nyelvében is szereti az ifjúság az újat, a szokatlant, a rendkívülit. Ezzel magyaráz-
ható, hogy vonzódik a társadalom alatti rétegekhez, ezért oly erős a tolvajnyelv 
hatása az ifjúság beszédére. Szókincse rendkívül gazdag szinonimákban, szinte hétről 
hétre megteremti a maga kérészéletű divatszavait, melyek a rádióhullámok gyorsasá-
gával terjednek, nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, a diákok közt éppúgy, mint 
a munkásfiatalság, s némi fáziseltolódással a parasztifjúság körében is. Ennek a 
szókincsbővítésnek egyik módja a tolvajnyelv szavaival való állandó feltöltődés 
(melyek közt sok az idegen nyelvi eredetű), valamint a belső szóalkotás. 

Az ifjúsági nyelvnek egyik válfaja a diáknyelv. A diáknyelv valójában csoportnyelv, 
kialakulását nagy mértékben segítette a tanulók közösségekbe, csoportokba tömörü-
lése. A másoktól való különbözés kifejezésére, önállóságuk bizonyítására egy külön 
csoportnyelvet használnak, amelyre jellemző a játékosság és az ötletesség, kevésbé a 
durvaság és a tiszteletlenség. A diáknyelv keletkezésében szerepet játszott még a 
tréfálkozás, a vidám hangulat, a diákos csínytevés, néha az utánzás, a gúnyolódás és 
a vagánykodás. A diáknyelv szókincse a diákélettel kapcsolatos tárgyak, fogalmak 
megnevezéséhez kötődik. A tantárgyak játékos megnevezése, az érdemjegyek külön-
féle diákos elnevezése, a diákélet szórakozásainak tréfás megjelölése adják a diák-
nyelv jellegzetes hangulatát, humorát. 

Az ifjúsági nyelv szókincse állandóan változik, örökös mozgásban van. Szókincsé-
ben találunk idegen eredetű elemeket, sok szót vesz át a német argóból, a beat divat 
pedig elősegítette az angol szavak elterjedését. De szép számmal találunk belső 
szóalkotásokat is, sajátos képzésű szavakat, szóösszetételeket. 

A jassznyelvi képzésben a szó jelentése általában nem változik, csupán játékos 
hangulatot, színezetet kap a származék. Éppen ezért a névszóképzést kedveli külö-
nösen, s főleg a kicsinyítő képzőket. A kicsinyítő képző mindig a szó csonkított 
tövéhez, általában az első szótaghoz járul. A köznyelvben ritka -ci képző itt nagy 
népszerűségnek örvend. Pl. töci 'történelem', ruci 'ruha', náci 'nadrág', zaci 
'zálogház' stb. Képzőbokrokban is gyakori: biguci 'kislány1 a bige szóból, linkóci 
'link', spinkóci 'lány* (a spiné szóból) stb. Gyakori a -esi képző is, mely a köznyelvben 
becenevet képez (Jancsi, Tercsi), az ifjúsági nyelvekben bizalmas hangulatú közne-
veket alkot. Pl.: prémcsi 'prémium', pulcsi 'pulóver", dolcsi 'dolgozat, dollár" stb. 

A köznyelvhez hasonlóan az ifjúsági nyelvben is nagyon termékeny az -i képző. 
Szerepe itt is a kicsinyítés, becézés. Pl. csoki. (Már egy kissé köznyelvi is, összetétele-
ket is alkotnak vele: csokikrém, csokifagylalt), a fagyi a fagylalt-b6\ szintén eléggé 
köznyelvinek mondható. Viszont kifejezetten ifjúsági nyelviek a kori 'korcsolya', cigi 
'cigaretta', difi ' differencia', nyugi 'nyugalom', szimpi 'szimpatikus', Merci 'Mercedes' 
stb. Ha az i előtt t mássalhangzó van, ty lesz belőle: liter-bői lityi, a szláv brat-ból 
bratyi, ' bátya'. A köznyelvben elenyésző számban jelentkezik az -ó,-ö képző, főleg 
kedveskedő rokonsági neveket és keresztneveket képez: apó, bátyó, Kató, Sanyó. A 
jassznyelvben sem valami termékeny. Ez a képző van meg a következő származé-
kokban: krampó 'férfi' (a krampusz főnévből), csehó 'kocsma' (a német cseherli 
szóból), az előtte levő f-t ez is lágyítja: mutter-bői mutyó, fate?ből fatyó, a szláv 
braiból bratyó'bátya'. 

A köznyelvben is meglehetősen ritkán találkozunk az -a, -e kicsinyítő képzővel, 
csupán egy-két példa van rá: apa, anya, néne, IIa, Tera. Az ifjúsági nyelv sem alkal-
mazza gyakran; doga, 'dolgozat', szotya 'szotyola, napraforgó', Szecsa 'Szécsényi 
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fürdő', (lehet, hogy: -csa kicsinyítő képző). A köznyelvben a leggyakoribb kicsinyítő-
képző a -ka, -ke, a jassznyelvben érdekes módon kevesebbszer fordul elő. Ennek az 
oka az lehet, hogy az ifjúság - mint már említettem - a különlegest, a ritkát kedveli, 
amivel időnként meghökkenti a felnőtt társadalmat. Ezért -ka, -ke képzővel alakult, 
sajátos ifjúsági nyelvi származékot kevesebbet találunk. Például: szurka 'gól, lövés', 
cerka ' ceruza', szerka ' szervusz'. A többi -ka, -.ke képzős főnév megtalálható a 
köznyelvben is (pl. fiúka, hölgyike). Az -óka, -öke képzőbokorban is megtaláljuk a -
ka, -ke képzőt. Ez a képzőbokor a köznyelvben sem gyakori, kevés származék ala-
kult vele (pl. nyalóka, nézőke). A bizalmas nyelvhasználatban, az ifjúsági nyelvben is 
ritkábban aalkalmazzák. Pl. gondolkodóka 'ész' beszélőke 'száj'. A -kó képzőre is kevés 
példa akad a köznyelvben (pejkó, szánkó), jassznyelvben: spinkó 'lány1 (a spiné 
szóból), szecskó 'Széchenyi Könyvtár". A köznyelvben kicsinyítő képző és melléknév-
képző a -si (pl. tőksi, vaksi, buksi), a jassznyelvben csak főnévképző, de a járékos, 
gúnyos színezetét itt is megőrizte. Pl. nyaksi 'nyakkendő', kuksi 'szem' (a kukucskál 
igéből), hapsi 'barát' főnév, mely a haver szó származéka, a szó v-]e p-vé alakult. Az u 
kicsinyítő képző sem örvend nagy népszerűségnek, köznyelvi képzések: apu, anyu, 
Icu; ifjúsági nyelvben: fizu 'fizetés' (már a bizalmas nyelvhasználatban is), a figyelem 
főnév figyu származéka pedig csak igei továbbképzésekben él: figyul, figyuz 'figyel'. 
Az -us képző köznyelvi származékai: anyus, apus, Etus, Terus; jassznyelvben ritkáb-
ban találkozunk ezzel a képzővel: butus' buta', haverus 'haver", bratyus 'bátya'. 

A jassznyelvnek van egy olyan szóalkotási módja is, mely a köznyelvben nincs 
meg, a képzés és rövidülés határterületén mozog. Ez a sajátos jassznyelvi szóalkotás 
úgy történik, hogy a szavakban, melyeknek a második szótagja kicsinyítő, becéző 
képzővel végződik, mégpedig -i, -o, -u, -a magánhangzóval, ott a szó egyszerűen 
megrövidül, s egyben kicsinyítő képzős származéknak is tekinthető, talán játszi 
rövidülésnek nevezhetnénk. Ilyenek pl. -i képzővel páciensből paci, szeniliosből 
széni, pedikűrből pedi, politechnikádból poli, kondícióból kondi (ez már a bizalmas 
nyelvben is él); -ó képzővel: filozófiából, filó, pulóverből puló, Chevroletből sevró; -
u képzővel a végén: szituáció ból szitu, figurából figu; -a képzővel csak egyet 
találtam: a Palatínus- fürdő nevéből a Pala. 

A szóösszetétel sem ritka módja a szókincsbővítésnek, s különösen a hangulatuk-
ban jelentéstartalmukban egymáshoz nem illő szavakat illesztik össze. Pl. dilikokárda 
'buta ember*, észkombájn 'futballbíró', hájtorony 'kövér, magas ember", gyakran 
műszaki ihletésűek: szőrdízel 'ló', gyalogszőrös 'macska1, macskabenzin 'tej' stb. 
Valamennyire jellemző a gúnyos hang, a fitymálás. Az összetételek nyelvtani típusai 
egyébként egyeznek a köznyelvével, alkotásmódjuk inkább a jelentéstan körébe 
tartozik, ezért velük itt nem foglalkozom. Viszont meg kell említenem az újszerű 
igekötős igéket. Ilyen sajátos jassznyelvi igekötős igék: lebőg 'kudarcot vall', kitikkad 
'meghal', ráfázik 'pórul jár" stb. 

Ezek az argónyelvi, diáknyelvi elemek időnként feltűnnek a szépirodalmi stílusban 
is. Régebben ritkán, de az utóbbi másfél-két évtizedben egyre gyakrabban találko-
zunk jasszos szavakkal, kifejezésekkel regényekben, novellákban és drámákban. 
Először külföldi írók magyarul kiadott műveiben tűntek föl jasszos elemek, de ké-
sőbb megjelentek magyar szerzők munkáiban is. Az a megállapítás, hogy az irodalom 
az élet tükre, vagy legalábbis annak kell lennie, s ez érvényes az irodalmi hősök 
stílusára is, akkor elmondhatjuk, hogy az argó nyelvi elemek az utóbbi néhány évti-
zedben nemcsak az irodalmi nyelvben terjedtek el, hanem a mindannapi beszélt 
nyelvben is. Ehhez hozzá kell fűznünk azt is, hogy a felnőtt társadalom régebben 
sem volt megelégedve a fiatalok stílusával, modorával, viselkedésével. Hadd idézzek 
erre egy régi szerzőt: „A mai fiatalság nem ér fel velünk. Viselkedése szabados, ruhá-
zata bosszantóan rendetlen, hajviselete illetlen. Szórakozásai, táncai nélkülözik a 
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méltóságot. Szomorú a szív, amikor az ész rádöbben, nekik kell majdan helyünkre 
lépniük..." E sorokat akár ma is le lehetne írni, holott több mint két ezer évvel ezelőtt 
kesergett így az ismert filozófus és drámaíró, Seneca. 

Meg kell jegyeznünk, hogy más népek irodalmában, így pl. a franciában az argó 
már hosszú ideje polgárjogot nyeit az irodalomban. Párizsban pl. jelentős néprétegek 
használják a mindennapi életben s tudományosan is, művészetileg is olyan nagy a 
jelentősége a franciák számára, mint egy-egy etnikailag körülhatárolt vidék nyelvé-
nek. Nálunk ennek a stílusnak a használata fordításban vagy eredeti műben hosszú 
időn át úttörést jelentett. 

El kell még mondanunk, hogy íróink, fordítóink a hitelesebb miliőrajz kedvéért 
szívesen éltek és élnek jassz nyelvi elemekkel. Az argó elemek funkcionális használa-
tát természetesen nem kifogásoljuk, viszont a fölöslegesen gyakori előfordulásukat, 
aminek indítéka gyakran a sikerhajhászás, nem helyeselhetjük, mivel gátolják a 
megértést, és a túlzott használat pedagógiai okokból sem célszerű. A fiatal olvasók 
táborának tetszik ugyan a sok jasszos kifejezés, hiszen önmagukra, nemzedékükre 
ismernek, viszont az önkritika nem támad föl bennük. Tehát elegendő lenne az 
ifjúsági tárgyú művekben is egy-egy jelzés, argóízű szó utalásként, de a hősök köz-
nyelven beszéljenek. A magyar írónak magyar irodalmi nyelven kell írnia, természete-
sen senki sem vonhatja kétségbe az írónak azt a jogát, hogy olyan nyelvi eszközöket 
használjon fel, amelyek érzése szerint a legtökéletesebben fejezik ki azt, amit el akar 
mondani. De az írónak joga mellett felelőssége is van. Felelős az író a magyar iro-
dalmi nyelv egységéért, épségéért, felelős a saját művészetéért. A nyelvet újítsa, de ne 
essen túlzásba!. Az argó nyelvi elemek alkalmazásában se feledje a jóízlést és a mér-
téktartást. 

Hasonló tanácsot adhatunk az ifjúsági nyelvi szavak használatáról is. Kétségtelen, 
hogy az ifjúsági nyelv szókincsének elemei közt szép számmal találunk durva, nem 
kívánatos kifejezéseket, ezek divatját jó lenne visszaszorítani. Viszont a színes, játékos 
szavakat bátran használhatják a fiatalok, de csak megfelelő környezetben, és csak 
bizonyos életkorban. 

H T R F K 

Szűts László 

1994. április 23-án tartotta tisztújító közgyűlését a szlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság. Ez a szervezet öt esztendeje alakult és az egyik legdinamikusabban 
működő, magáról legtöbbet hallató felvidéki kulturális közösség. Hírharang 
címmel rendszeresen jelentet meg tájékoztató füzetet. Utánpótlás névvel pedig 
már a harmadik száma jelenik meg annak a gyűjteménynek, amely kezdő néprajz-
gyűjtők munkáit tartalmazza. Néprajzi kiskönyvtár című sorozatuknak is a harma-
dik számát vehettük kézbe. Nyári néprajzi táboraiban értékes anyagot gyűjtenek, 
de talán még fontosabb, hogy ezekben a táborokban egyre több ember válik a 
néprajzgyűjtés elkötelezettjévé. Márpedig tudjuk, hogy a szülőföldjén élő kisebb-
ségi népcsoportnál milyen fontos hagyományainak ismerete. A közgyűlésen 
köszöntötték a 65 esztendős Ág Tibort és átadták számára a tiszteletére összeállí-
tott tanulmánykötetet. A társaság elnöke ismét Liszka József, a révkomáromi 
Dunamenti Múzeum nemzetiségi osztályának vezetője lett. Jó munkát kívánunk 
nekik az elkövetkező esztendőkre. (H. P.) 
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