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B) Területi nyelvváltozatok  

A nyelvjárások sajátos szavai (a tájszók) 

A szóhasználat vidékenként is eltérést mutat. A nyelvjárásokra jellemző sajátos szók a 
tájszók, a nyelv szókészletének azok az elemei, amelyek csak valamely kisebb vagy nagyobb 
területen használatosak, az irodalmi és köznyelvből hiányoznak, illetőleg az irodalmi és 
köznyelvi szótól alak vagy jelentés tekintetében különböznek. A tájszók ennek megfelelően 
három csoportba oszthatók: 

a) A valódi tájszó vagy olyan tárgyat, dolgot, fogalmat nevez meg, amelyet a köznyelvben 
más szóval jelölünk, vagy pedig olyat, amelyre a köznyelvben nincs külön szó. Az első esetre 
példa a banyó ’nagyanya’, bapó ’nagyapa’ (Kalotaszeg), a cáp ’bakkecske’ (Kalotaszeg, 
Mezőség), éhezedik ~ ihezedik ’alkonyodik’ (Gyergyó), hetevény ’fiastyúk’ (székely és csángó 
nyelvjárás), kozsok ’bunda, suba’ (Kalotaszeg, Mezőség). A második esetre a következő példákat 
említhetjük: kurugla ’kemencéből a parázs kihúzására szolgáló eszköz’, kópic ’vesszőből font 
öblös tároló edény’, csetresz ’mosatlan edény’, csihatag ’az a hajtás, amely a gyökérből nő fel’ (a 
példák a Dunántúlról valók). 

b) Az alak szerinti tájszók a nyelvjárásoknak olyan szavai, amelyek megvannak ugyan az 
irodalmi és köznyelvben, de némileg eltérő hangalakban. Például bihaj ’bivaly’, sósnya ’sóska’ 
(Kalotaszeg), bingózik ~ bingyózik ’bimbózik’, bojzafa ~ borzafa ’bodzafa’, csipor ’csupor’ 
(Székelyföld). 

c) A jelentés szerinti tájszók olyan nyelvjárási szók, amelyek hangalaki tekintetben 
megegyeznek az irodalmi és köznyelvi szavakkal, de jelentésükben eltérnek tőlük. Például cseléd 
’gyermek’ (Bihar), harisnya ’a férfiak fehér gyapjúnadrágja’ (Székelyföld), torzsa ’ádámcsutka’ 
(Kalotaszeg). 

A tájnyelvi szókészlet az irodalmi nyelvnek mindenkor frissítő és gazdagító forrása volt. 
Főleg a szépirodalmi stílus áll eleven kapcsolatban a szókészletnek ezzel a rétegével. Az idők 
folyamán azonban az írók és költők más-más célzattal és más-más mértékben használták fel a 
tájszavakat műveikben. A nyelvújítás korában például az irodalmi nyelv szókészletének a 
gazdagítása volt a cél. Így lett az irodalmi és köznyelv szava az ábrándozik, ácsorog, cimbora, 
fenyő, hempereg, kajla, nyüzsög, rengeteg stb. A XX. század modern irodalmában viszont már 
inkább stilisztikai célzatú a tájszavak szerepeltetése. A tájszavakat használva, ezeket a népi 
figurák szájába adva az író mintegy nyelvi arcképet fest róluk. A tájszavak szerepeltetésével 
azonban semmiképp sem válhat érthetetlenné az illető írásmű megfelelő része. Erről az író 
többféleképp gondoskodhat. Megmagyarázhatja értelmét köznyelvi szóval: „... cigarettát kezdett 
sodorni, vagyis »siríteni«, ahogy mi mondjuk” (Tamási). Teheti a tájszót úgy mondatba, hogy a 
szövegösszefüggésből derül ki az értelme: „... leginkább az utat ügyeltem, nehogy elbolonduljak 
valamerre” (uő.). Ma legtöbben úgy tartják, hogy csak stilisztikailag indokolt tájszónak van helye 
a szépirodalomban, ha a népi észjárás, gondolkodásmód, a népi környezet hiteles ábrázolásának 
eszköze, tehát a jellemzésben nem puszta külsőség. 
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C) Társadalmi nyelvváltozatok: csoportnyelvek 

Csoportnyelveken az azonos foglalkozásúak, kedvtelésűek, életmódúak körében létrejött 
kisebb-nagyobb közösségek sajátos beszédmódját értjük. A csoportnyelvek nem választhatók el 
élesen sem egymástól, sem a köz- és irodalmi nyelvtől, sem pedig a nyelvjárástól. 

a) A szakszókészletek 

A szakszók olyan fogalmakat jelölnek, amelyek egyes szakmákban, tudományágakban, 
tevékenységi területeken általánosak, nélkülözhetetlenek. Szakszókészlet (terminológia) 
annyiféle van, ahány fajta szakma, tudományág, tevékenységi terület. A terminológia elemei, a 
terminus technicusok lehetnek szakszók és szakkifejezések is: hűtőmaszk, kapcsolótengely, 
vezérműtengely, illetőleg autogén hegesztő, klinikai halál, préselt lemez stb. 

Más példák a szakszókra és szakkifejezésekre: fékhenger, kardántengely, kúpkerék, olaj-
csere, perselyez (autószerelés), bankli, dikics, kaptafa (cipészmesterség), balos zár, hullámos 
furnír, serlag (fafeldolgozás), bála, kita, orsó (fonóipar), boksa, ölfa, szelemen (szénégetés), 
állszíj, cigányzabla, heveder, trieszti nád (szíjgyártás), csap, gyalogművelés, hajtás, oltvány, 
szálvessző (szőlészet), kiütés, koleszterin, mellékvese, műt (orvostudomány) stb. 

Itt tárgyalható az egyes vallások szókészlete is, a hitre, egyházi hierarchiára, szertartásokra 
vonatkozó szóanyag: elkárhozás, kinyilatkoztatás, konfirmáció, korán, kurátor, mennyország, 
mise, passió, pokol, predestináció, próféta, reverzális, sátoros ünnep, stáció, szerpap, 
szuperintendens, tisztítótűz, úrvacsora, utolsó kenet, üdvösség, zsoltár stb. 

Az egyes szakszókészletek is sokszor belső tagolódást mutatnak. Így például a műbútor-
asztalosságnak vannak olyan szakszavai, amelyek az épület-asztalosság szakszókészletéből hiá-
nyoznak, vagy a katonai szakszókészleten belül sajátos szavai vannak az egyes fegyver-
nemeknek.  

A szaknyelvi szavak között megfigyelhetünk egy réteget, amelyet több szakmában is hasz-
nálnak. Így például az esztergályoz, fúró, gyalu, kábel, véső, vetít több foglalkozási ág szóanya-
gában is előfordul. De vannak olyan szavak és kifejezések is, amelyek csak egyetlen foglalkozási 
ághoz, tudományághoz, tevékenységi területhez kapcsolódnak, az ide tartozó sajátos tárgyakat, 
fogalmakat, jelenségeket, tulajdonságokat nevezik meg. Az ilyen szakszavak és szókapcsolatok 
összességét nómenklatúrának nevezzük. A kémiai szakszókészletnek például az ilyen elemei 
tartoznak a nómenklatúrába: karbonil-klorid, kinizarin, kiafenin, vagy az orvosi nómenklatúrának 
ilyen szavai, kifejezései vannak: antiszeptikus, essentialis haematuria, reflexkalapács, 
vesekőcsipesz stb. 

A szakszókészletbeli elemeket a köznyelvi szavakhoz való viszonyuk szerint a következő-
képpen csoportosíthatjuk: 

1) a szakmában szakszóként használt köznyelvi szók: óra, asztal, szék, gyalu, betű, di-
namit stb. A felsorolt szavak közül az asztal, gyalu, szék az asztalos-, a dinamit a bányász-, az óra 
az órás-, a betű a nyomdászmesterség szakszava. 

2) Vannak olyan köznyelvi szavak, amelyeknek sajátos szakmai jelentésárnyalatuk alakult 
ki: lencse (optikai, orvosi szaknyelv), csatár, kosár, szöglet (a sport szakszókészlete) stb. 

3) Olyan szakszavak amelyek bekerültek a köznyelvbe, de itt megőrizték szakmai jelenté-
süket: dinamó, gyorsvágás, kombájn, mélyszántás, traktor stb. 
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4) A köznyelvben nem használt szakszók: szalu ’vésőszerű szerszám’ (ácsmesterség), fánc 
’a bádog éle’ (bádogosság), furdancs ’fúrófajta’ (ács-, asztalos- stb. mesterség), szívólappancs 
(kovácsmesterség), fuga (kőművesség) stb. 

A szakszókészleteken belül elkülönül egyrészt az írott és beszélt változat, másrészt a 
szaktudományos nyelv, a szakmai köznyelv és az iparosnyelv (műhelyzsargon). Például normális 
– merőleges – vinkliben van, illetőleg betonadalék – betonkavics – sóder. 

A népi mesterségek terminológiájában nemegyszer tájszó szerepel szakszóként. Például a 
fazekasság szókincsében a göngyő ’agyagcsomó’ vagy a kótics ’agyagverő fakalapács’, 
punguráca ’fejőcsupor’, rezsnyice ’mázőrlőkő’, véska ’a mázőrlőkő fakerete’. 

A szakszavak az írott nyelvben is előfordulnak: tudományos szakmunkákban, ismeret-
közlő, tudománynépszerűsítő szövegekben, publicisztikai írásokban, de a szépirodalomban 
szintén jelentkeznek. Például „Télen a jól fűtött bonctermekben késő estig eldolgozgattam” 
(Csáth Géza – orvosi szakszó). „A buba kerek, toronyforma földoszlop a gödör közepén, amit a 
gödör ásásakor, egy helyben hagynak, s annak magasságából számítják ki munka végeztével a 
kihordott földet kubik szerint” (Tömörkény – kubikosság). „(A festményt) ugyanabban az árban 
engedtem át önnek, mint amelyet a csendéletre nézve állapított meg” (Ambrus Zoltán – 
festészet). „Hajtás után vadászok és hajtók a Nagy Olló feletti tisztásra rövid időre összegyűltek” 
(Kemény János – vadászat). „Háromszor kaptam fel a fejem, csak a negyedik vonatnál jöttem rá, 
hogy hallucinálok. Erősebb hallucinációm soha nem volt, érthető, hogy az elsőt nem ismertem 
fel rögtön” (Karinthy – lélektani, orvosi szakszó). 

Bizonyos értelemben szintén csoportnyelvi alakulat volt a mozgalmi nyelv/zsargon is. 
Szókészlete a munkásmozgalomban és (kommunista) pártéletben alkalmazott sajátos szavakat és 
kifejezéseket tartalmazta: béketábor, központi bizottság, pártmunkás, proletár nemzetköziség, 
röpgyűlés, testvérpárt stb. Azért tekinthető zsargonnak, mivel használóit elkülönítette a 
társadalom egészétől, szavai és kifejezései ugyanis csak a mozgalmon belül, az állampárt 
„berkeiben” fordultak elő, egyébként nevetségessé váltak. Például kritikát gyakorol a felesége 
felé, vagy (az a gyerek, aki rossz fát tett a tűzre) számolja fel hiányosságait. Nem természetes, 
nem őszinte, merev, szürke jellegét jól tükrözi a „fanyelv” megjelölés. 

b) A hobbinyelvek szókészlete 

A nem foglalkozásszerűen, hanem szórakozásból, kedvtelésből űzött foglalatosságoknak 
(a kártyajátékoknak, a sakknak, az amatőr sportolásnak, galambászatnak, barlangászatnak, 
méhészkedésnek stb.) is van sajátos szókészletük. Például „kártyásnyelvi” szavak a következők: 
ász, bub, dzsóker, pász, skíz, talon, treff. A méhészkedés körében tartozó szavak: anya (= 
anyaméh), anyabölcső, kaptár, kas, sonkoly. 

A hobbinyelvi szavaknak azonban megvan a szaknyelvi megfelelőjük is. Például az ama-
tőr sakkozgató azt mondja, hogy paraszt, ló, bástya, királynő, e szavak megfelelői a „profi” 
sakkjáték szókészletében: gyalog, huszár, torony, vezér. Hasonló kettősségre példa a pingpong – 
asztalitenisz, szervál – adogat, labdarúgásban: tacsdobás – partdobás, ofszájd – les, korner – 
szöglet.  
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c) Az életkori nyelvváltozatok szókészlete 

 Ez a téma szorosan kapcsolódik ahhoz a tárgykörhöz, amelyet a szociolingvisztika a 
nyelvi szocializáció címszó alatt tárgyal. A nyelvi szocializáció együtt jár a társadalomba 
való beilleszkedés folyamatával. Ennek több szakasza van: gyermekkor, ifjúkor, katonakor, 
felnőtt-, öregkor. Minden élekori szakasznak és csoportnak megvan a maga sajátos szókincse. 
A gyermek nyelvhasználatában például a gyermek- és dajkanyelvi szavak vannak jelen. Ezek 
egy része olyan elem, amelyet a felnőtt  ad a gyerek szájába, hogy tudja kiejteni, más részét a 
gyerek a felnőttek szájáról lesi el. Itt nagyon sok az egyéni lehetőség. A gyermeknyelvi 
szókincs összetétele szinte családonként eltér. Néhány példa a gyermek- és dajkanyelvi 
szavakra: boci, coca, dádá, paci, maci, bibi, tente, locspocs, vauvau. 

Az életkori nyelvváltozatok közül a továbbiakban az ifjúság szóhasználatával foglalko-
zunk. Az ifjúsági nyelvnek napjainkban az egyik fő megjelenési formája a diáknyelv. 

A diáknyelv vizsgálói kiemelik e nyelvváltozat pozitív vonásait, erényeit, de negatív sajá-
tosságait, hibáit is. Erényei közé tartozik a szinonimagazdagság, a játékos szóalkotás, a 
szemléletes kifejezések, tréfás szólások, kifogyhatatlan találékonyság a becézésben, a ragad-
ványnevek létrehozásában, az intézmények és helyek megnevezésében. „... termékeny eredetiség, 
a nyelvet tápláló újszerű ötlet, a szemléletességnek üde, elhasználatlan, szinte gyermeki vagy 
költői frissessége lüktet a fiatalok beszédében” – írja erre vonatkozólag Kovalovszky Miklós. 
Hibái közül kiemelhető az argó és a tolvajnyelv szavainak nagyszámú kölcsönzése, az 
ízléstelenségek, a durvaságok, a túlzó jelzők és a mindenes szók uralma. 

Mindezek szemléltetésére felsorolunk néhány szinonimasort Kardos Tamás diáknyelvi 
szótárából, illetőleg egy olyan első fokozati dolgozat anyagából, amely a kolozsvári diáknyelvet 
vizsgálja 1975-ös és 1995-ös gyűjtés alapján. Íme a szinonimasorok: ’megbukik’: elhasal, 
elkapál, elkapar, magasra tartották neki a lécet, megfekszik, meghasal, nyári egyetemre jár, 
repetázik, szaltózik; ’matematika’: gyöktan, logosz, maci, maki, matek, matemóka, matéz, matézis, 
matika, matyi, matyusz; ’iskola’: börtön, fogda, gettó, isi, skol, sulaj, suli, sulej, sulesz, sulka, 
sulkó, suló, sutyó; álti, cérnaegyetem, trágyaegyetem, fősuli, gimi, gimcsi, gyogyó, szaki, 
szakmuki, szaksuli, teki; kol, kolcsi, koles, kolesz, kolostor, kóter; ’tanár/tanárnő’: okoska, tácsi, 
tangász, tanci, tanbá, tancsali, tancsi, tancsiné, tancsó, tanesz, tannéni, tanó, tannő, tanító, tau; 
’szigorú tanár’: halálosztó, hóhér, inkvizitor, rabszolgatartó, smasszer, tatár, terminátor, vérbíró; 
’szigorú tanárnő’: boszorkány, vaslédi; ’fizikatanár’: Atom Anti, Newton; ’kémiatanárnő’: Cián 
anyó, ciántyúk, Klór anyó, lombikbébi, molekula; ’buta’: agyilag zokni (rövidnadrág), agyilag 
(szellemileg) gyengén bútorozott, agymen, baj van az emeleten, balfácán, balfék, béna, bunkó, 
dinka, dinnye, egysejtű, elmentek otthonról, észlény, észkombájn, fafej(ű), gagyi, gyík, gyíkmen, 
gyógyegér, gyök kettő, hájfej(ű), hígagyú, homály, homályzóna, ketyós, köcsög, lökött, lüke, 
madár, nyomott, Ödön(ke), süsü, tapló, tökfej, zümzüm, illetőleg kolozsvári gyűjtésből: 
’cigaretta’: alma, bűzrúd, cigi, keksz; ’fej’: dinnye, híg tojás, hordó, káposzta, kocka, tökfej; 
’osztály’: cella, kamra, kunyhó, ól; ’sovány’: csontkollekció, csontváz, gebe, szklepci. 

E nyelvhasználatnak legfőbb jellemzője a gyors változás, a szinonimasorok gyors növe-
kedése. Erre vonatkozólag írja Bachát László: „Gondoljunk csak arra, alig jelent meg a televízió 
reklámműsorában a felmutatott hüvelykujj, jelezve azt, hogy első osztályú áru a trapper nadrág, 
egy pár nap elteltével szinte minden iskolában új szó jelent meg az elégtelen osztályzatra: a 
trapper szó ... Az Egy úr az űrből című tévéjáték első része után általános köszönési mód lett a 
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nanu-nanu”. A diáknyelvi szókészlet változása nemcsak a szóanyag gazdagodását, bővülését 
jelenti, hanem azt is, hogy bizonyos szavak kihullanak belőle. Így például az említett 1975-ös 
kolozsvári gyűjtés anyagában még szerepelt az abroncs ’hajpánt’, kényszerzubbony, rabruha 
’egyenruha’, rabszám ’karszám’, ugyanezek az 1995-ös gyűjtés adatai között nem fordulnak elő, 
hiszen az 1989-es fordulat óta megszűnt az iskolában az egyenruha, a karszám és a hajpánt 
viselésének kötelezettsége. Jelentkezik azonban itt néhány új szó is. Például a kompjuter ’jó fejű, 
okos diák’, a xerox ’puska’, xeroxoz ’puskázik’. 

d) A tolvajnyelv szókészlete 

A csoportnyelvek között sajátos helyet foglal el a tolvajnyelv, amelynek szókészletére 
jellemző a titkosság; a tolvajnyelv használói arra törekszenek, hogy szavaik, kifejezéseik csak a 
„szakmához” tartozók (tolvajok, orgazdák stb.) előtt legyenek érthetők. Ez az elkülönülési 
szándék a tolvajnyelvet a zsargonhoz kapcsolja. 

Kétféle tolvajnyelvről beszélhetünk: néma tolvajnyelvről, jelbeszédről, illetve a tulajdon-
képpeni tolvajnyelvről. 

A néma beszéd eszközei voltak a kéz, a láb, az ujjak, a kopogtatás, a horkolás, a köhögés, 
az éneklés, sőt az imádság is. A tolvajok írott vagy rajzolt jelei is a beavatottak tájékoztatását 
szolgálták. Ilyen jelek voltak például a nyíl, a kulcs, a lánc, a madár. A sarló nyele jelezte az 
orgazda lakását, a hegedű rajza azt jelölte a ház falán, hogy ide érdemes betörni, a szuronyos 
puska vagy kard a rendőr közellétét jelentette. 

A néma tolvajnyelv írott jeleivel ma már ritkábban találkozunk, helyüket átvették a tulaj-
donképpeni tolvajnyelv szavai, kifejezései. Ezek két nagy csoportba sorolhatók: 

1) A tolvajnyelvi szavak nagyobb része alak és jelentés tekintetében egyaránt ismeretlen a 
köznyelvben. Ezek a tulajdonképpeni tolvajnyelvi szavak: matér ’pénz’, brüjge ’haragos’, makaj 
’rejtekhely’ stb. 

2) A tolvajnyelvi szavak kisebb része megvan a köznyelvben is, de a tolvajnyelvi jelenté-
sük eltér a köznyelvitől: deák ’ász’, dohány, guba, leves ’pénz’, illem ’nép’ stb. 

A mai tolvajnyelv szókészlete eredet szerint egyrészt belső keletkezésű, másrészt idegen 
eredetű elemekből áll. 

A belső keletkezésű szavak e szókészletnek mintegy egyharmadát teszik ki. Gyakran ta-
lálkozunk jelentésváltozással (jelentésbővüléssel, hasonlóságon alapuló névátvitellel): bakter 
’börtönőr’, bedolgozó ’betörő, tolvaj’, bekúszó ’bemászó tolvaj’, bura ’fej’, fakabát ’rendőr’, 
ikrek ’járőrök’, kaptár ’börtön’, kobra ’szemüveges ember’, pacsirta ’áruló, besúgó’, szemétfogó 
’razzia’, varjú ’fegyőr’, zongoráztat ’ujjlenyomatot vesz’ stb. 

A tolvajnyelvben is előfordul a tulajdonnevek köznévvé válása, akárcsak a diáknyelvben 
és a bizalmas nyelvhasználatban. Ezek általában negatív jelentésűek, kellemetlen dolgot, sok 
esetben személyt jelölnek. Például egon ’gyengeelméjű’, malvin ’buta, ostoba’, simon ’nincs’. 
Tulajdonnévből alakult még a dezső ’dollár’, józsi ’nagykabát’, zsozsó ’fizetés’ stb.  
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A tolvajnyelv szavainak egy része játszi szóképzéssel jött létre, az ilyen alakulatok száma 
azonban lényegesen kisebb, mint a diáknyelvben. Kicsinyítő képzős szavak például a hebi 
’hebegős, dadogós’, maki ’német márka’, sitiruci ’rabruha’, illetve játszi szóképzéssel lett a begzi 
a betegállomány-ból, a rabó ’rabszállító autó’ a rabomobil-ból rövidült stb. 

A tolvajnyelvben is számos állandósult szókapcsolat található, ezek sokszor szellemes és 
szemléletes kifejezések: barna mackó ’ötvenforintos’, bekapja a horgot ’elhisz valamit’, bonts 
vitorlát ’menj innen’, emeletes zsaru ’lovasrendőr’, fekvő nyolcast kapott ’életfogytiglanra 
ítélték’, felakad a hálón ’elfogják a razzián’, felültette a felhő szélére ’megölte’ stb. 

A tolvajnyelvi szókészlet nagyobb részét kitevő idegen eredetű szavak tekintélyes hányada 
német alapra vezethető vissza: angéhol ’megpróbál’, svári ’nehéz’, sré ’ing’. Szép számmal 
szerepelnek benne cigány elemek: basavál ’zenél’, luvnya ’nő’. Jiddis eredetű például az ajser 
’gazdag’, a hirig ’verekedés’, a jatt ’kéz’. Szláv nyelvekből való átvételek a bratyi ’pajtás’, a 
krapek ’férfi’; az oroszból származik a gyengi ’pénz’ stb. Az angolból való a jard ’rendőrség’ és 
a mani ’pénz’. 

Gyakran találkozunk tükörszavakkal is, amelyek idegen elemek szószerinti fordítása révén 
jöttek létre. Így lett a német Englisch fordításával az angol szónak a tolvajnyelvben ’kirakat’ 
jelentése, a káposztázik szónak a német Kraute fordításával ’fut, menekül’ értelme stb. 

Néha jelentkezik a népetimológia is. A ruha, ruház ’verés, verekedés, megver’ a cigány 
nyelvi ruhi értelmessé tételéből keletkezett, a siker ’részeg’ pedig a hasonló hangzású jiddis 
szóból magyarosodott. 

E nyelvváltozat megjelölésére forgalomban van a szakirodalomban – ha a tolvajnyelv-vel 
nem is teljesen azonos jelentésben – az argó, a szleng, ritkán a jassznyelv meg a vagánynyelv is. 
Az argó és a szleng műszó azonban inkább a bizalmas társalgási stílusnak a tolvajnyelvvel 
érintkező válfaját jelöli, főleg a nagyvárosi emberek, de közöttük is inkább a fiatalság nyelv-
használatát. A szleng csoportjellegű, használata azonban nem annyira az elkülönülés szándékából 
ered, mint inkább az együvé tartozás nyelvi-nyelvhasználatbeli igényének a kifejezéséből. Ha egy 
fiatal bekerül egy szlenget beszélő társaságba, akkor nagyon sok múlik azon, hogy ő maga 
szintén szlenget beszél-e vagy nem. Ha igen, akkor a társaság nyomban befogadja, ha viszont 
nem, akkor a csoport tagjai ezt úgy értelmezhetik, hogy az illető nem egészen közéjük való. 
Néhány példa a szleng szótárából: srác, csaj, haver, dumál, melózik, melós, lelécel, lelombozódik 
’elkedvetlenedik’, bezsong ’megőrül’, átver, átráz, átejt ’rászed, becsap’, klassz, vagány, marha 
jó, állati, buli ’ügy, eset, vállalkozás’ stb. 

Van, aki a diáknyelvet is szlengnek tekinti. 
Tolvajnyelvi szavak, argotikus kifejezések a szépirodalomban is fel-feltünedeznek. Hasz-

nálatuk itt természetesen csak akkor indokolt,  ha a nyelvi jellemzés célját szolgálják. Például: „– 
Nem illik! – kiáltott Závoczki. – Hiába csaltam, elnyerted az összes pénzemet, mind a három 
hacimat. Játsszál tovább!” (Molnár Ferenc). „– Most az én szezonom jön, Böske! – mondotta, és 
szembetűnően bandzsalított. – Négy levelet is kaptam, hogy szegődjem le főpincérnek Szovátán 
... De Tusnádon is meg van vetve az ágyam ... Vagy az Aranykakasba állok be, vagy a Három 
huszárba ... Ahol többet égetnek, nem igaz? ... Ha legombolják a három lepedőt napjára, megyek, 
ha nem : nuku szerződés” (Bálint Tibor). „– Most pedig spulizzon, nehogy a tulaj beállítson a 
portékáért!” (Uő.) 
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Az előzőek során már kiemeltük a tolvajnyelv zsargonjellegét.  
Zsargonon olyan szóhasználatot értünk, amelynek célja a zsargont beszélő egyedeknek a 

társadalom többi tagjaitól való elkülönítése. Ezért minősíthető a tolvajnyelv teljes egészében 
zsargonnak. Ide sorolhatjuk még az ún. szalonnyelvet is, amelyről ma már inkább csak múlt 
időben beszélünk. A szalonnyelveket a néptől elkülönülő felső társadalmi rétegek és az őket 
utánzó kispolgári rétegek fejlesztették ki, és használták. „Jellemző volt rá az idegen szavak 
hivalkodó használata: a szalonbeli fiatalember snájdig volt, meg hercig (nem ám jóvágású vagy 
csinos), a hölgyek pedig charmante-ok, és a fejfájástól sohasem szenvedtek: mindig csak migrén-
től, lehetőleg raccsolt r-rel ejtve” – írja Szilágyi N. Sándor. Ilyen szalonnyelvi szó volt még a 
cuki, dekoltált, flört, nett, sikkes stb. 

Mint említettük, a szókészleti rétegek vizsgálata, illetőleg egymástól való elhatárólása 
elképzelhetetlen szociolingvisztikai szempontok alkalmazása nélkül. A szociolingvisztika főleg a 
stílusok és regiszterek címszó alatt tárgyalja ezt a kérdést. 

Abból indul ki, hogy a beszélők különböző beszédstílusokat alakalmaznak. Beszélhet az 
ember nagyon formálisan vagy nagyon informálisan, s hogy mit választ, azt a körülmények 
határozzák meg. Wardthaugh szerint az ünnepélyes alkalmak szinte kivétel nélkül nagyon 
formális beszédet kívánnak, a nyilvános előadások valamivel kevésbé formálisat, az alkalmi 
társalgások egészen informálisat, ha pedig szoros kapcsolatban lévő személyek lényegtelen 
dolgokról beszélnek, a stílus lehet rendkívül lezser és nemtörődöm. Azt, hogy ilyen különbségek 
léteznek, észrevesszük, amikor észleljük a Mit kíván, felség? stilisztikai helyénvalóságát szemben 
a Mire szottyant kedve, nagyfőnök? nem helyénvaló voltával. 

A másik fogalom, amelyet szóba hoztunk, a regiszter. A regiszterek olyan szótári egysé-
gekből alló kollekciók, amelyeket különböző foglalkozási vagy társadalmi csoportokkal 
kapcsolunk össze. (Tárgyaltuk például a szaknyelveket, a hobbinyelveket.) A sebészek, a pilóták, 
a bankmenedzserek, a könyvelők, a dzsesszrajongók és a stricik szókincse eltérő. Természetesen 
ugyanaz a személy is tudhat egyszerre számos regisztert: lehet valaki tőzsdeügynök és régész, 
vagy alpinista és közgazdász. 

3) A szavak megoszlása az élőnyelvi használathoz viszonyítva 
Van a szókészletnek egy olyan rétege (a legtöbb szó ide tartozik), amelyet a mai nyelvben 

használatos – ha nem is mindig közismert – szavak alkotnak: hajó, kép, radar, repülőgép, 
tengeralattjáró, acetilén, foszfor, pipetta stb. Ehhez a ma használatos élőnyelvi szókészlethez 
viszonyítva – természetesen nem élesen elkülönítve tőle – a szavaknak két másik rétegét 
különböztethetjük meg: az elavult szavakat (archaizmusokat) és az új keletű szavakat 
(neologizmusokat). 

Az archaizmusok 
A szókészletnek elavulóban/kipusztulóban lévő, elavult/kipusztult elemeit archaizmu-

soknak nevezzük. Az archaizmusoknak négy típusuk van: a kiavult szavak azok, amelyeknek 
jelöltjük ma is megvan, de a jelölő más, mint régen: isa ’bizony’, kaszab ’mészáros’, rér 
’sógor’ stb.; a fogalmi archaizmusok (historizmusok) olyan szavak, amelyek a velük jelölt 
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fogalommal együtt koptak ki a használatból, ezek a megelőző korszakok társadalmi, műszaki, 
tudományos fogalmainak hagyományos elnevezései: dézsma, fringia, királyi tábla, kopja, 
számszeríj, szolgabíró stb.; a jelentésbeli archaizmusok olyan szavak, amelyeket ma 
elhomályosult, régi jelentésben használunk: marha ’kincs, vagyontárgy’, rengő ’bársonnyal 
bevont karos pad’, tárgy ’ostromfedél’ stb.; a formai archaizmusok olyan szavak, amelyeket 
ma elavult, régies alakban használunk: brátim, elhunytanak, hittenek, král, ültenek stb. Ilyen 
formai archaizmus például Arany „Tetemre hívás”-ában az állata: „Állata őrzeni négy 
alabárdost” vagy Ady „Krónikás ének 1918-ból” című versében az olvasandják és az 
elképűlnek: „Kik olvasandják ezt, majd elképűlnek”. 

Az archaizmusok közül a mai nyelvben főként a fogalmi archaizmusokat alkalmazzuk, 
amikor régi korokról beszélve, írva – történettudományi szakmunkákban, történelmi regények-
ben, elbeszélésekben – néha szükségszerű ilyen szavakkal élni, mint dervis, janicsár, keresztes 
lovag, szakállas ágyú stb. Ezek közömbös stílusértékűek, természetes archaizmusok. A 
szónoki, a társalgási, a publicisztikai, de főleg a szépirodalmi szövegekben az archaizmusok 
bármelyik fajtája stíluselemként szerepelhet, alkalmazásukkal az író régi korok eseményeinek, 
szokásainak, hangulatának hiteles felidézését éri el. Ilyen célzatú felhasználásukat művészi 
régiesítésnek, archaizálásnak nevezzük. Magukat az illető szavakat pedig stilisztikai vagy 
művészi archaizmusoknak hívjuk. A művészi archaizálásnak sokféle módja és számos változata 
van: a régiség tárgyi és szellemi világát felidéző „hívószavak” elszórt alkalmazásától régi korok 
nyelvének, stílusának többé-kevésbé teljes rekonstruálásáig. Ez utóbbira példát szolgáltat 
Kodolányi János történelmi regénye, a „Julianus barát”. A főhős Magna Hungaria-élményét az 
állítólagos ősgeszta idézésével kívánja íróilag hitelesíteni: „mondanac hiruth mogheriac rola s 
mogheriac fogadac urume vele ewuith”. Ebben a megoldásban hitelesen régi elemek sajátosan 
vegyülnek anakronisztikusokkal. 

Az anakronizmus (időtévesztés) abban áll, hogy az író történeti jellegű írásában olyan 
szavakat használ fel, amelyek a műbeli történések idején még nem voltak meg a nyelvben. 
Kodolányi például idézett regényében a XIII. századi magyarok beszédébe beleszövi a négyszáz 
évvel később keletkezett tan szót a szövegbe illő tudomány helyett: „... e bölcstelen filozófust el 
kéne vinnünk Esztrigánba, Fejérvárra ... ott hirdetné szernyő tanait”. 

Ez az idő- vagy kortévesztés tárgyi, fogalmi esete. Ennél sokkal gyakoribb és kísértőbb a 
nyelvi, stílusbeli anakronizmusnak a veszélye. Az archaizálásnak hasznos eszköze lehet a 
szóhasználat, a szójelentés, a frazeológia és a nyelvtani alak vagy szerkezet, de ugyanezeknek a 
nyelvi és stíluselemeknek helytelen, a korba nem illő alkalmazásával időtévesztést, anakroniz-
must is könnyen elkövethetünk. Például a macskajaj (’másnapos állapottal járó rossz közérzet’) 
szó furcsán hatna egy Mátyás korában lejátszódó regényben (a szó új keletű német mintájú 
tükörszó), generális helyett tábornok szó egy kuruckori regényben. Különös óvatosságot igényel 
a nyelvújítási szók alkalmazása. A gyönyör, iszony, visszfény stb. kirína egy középkori tárgyú mű 
szereplőjének beszédéből, az ügynök kevésbé illenék egy római korban játszódó ifjúsági 
regénybe, mint az ágens, megbízott, egy Dózsa-regényben sem stílusos a boltos vagy kereskedő 
az árus, kalmár helyett, korszerűtlenség a középkori céhek iparcikkeiről beszélni. A billikom 
(’nagyobb serleg’) azonban – XVI. századi német jövevényszó – kétségtelen, de stílusos 
anakronizmus a Buda halálában, mert e szó alkalmazásával elkövetett időtévesztés ellenére is az 
Arany-mű tárgyához, cselekményének korához jól illő régies hangulatot áraszt. 
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A mai átlagolvasó számára talán nem zavaró, de voltaképpen nyelvi kortévesztés, ha az 
ural igét ’uralkodik’ jelentésben használja az író egy történelmi regényben eredeti ’urának tekint, 
vall, elismer, uraként tisztel valakit’ értelme helyett. Meghökkentő a bizalmas vagy modoros 
köznyelvi elemeknek a távoli múltba visszavetített alkalmazása: elszelel, a frász töri, hékás, ipse, 
kicsinál stb. Ügyelni kell a nevek, megszólítási és köszönési formák stílusos használatára. Például 
leányra nem mondták a régiségben, hogy kisasszony őkegyelme; elképzelhetetlen egy ókori római 
szenátor szájából Alászolgája, szenátor úr. A görög, római, egyiptomi stb. tárgyú történelmi 
regények stílusos nyelvhasználata és művészi archaizálása különös gondot és szaktudást is kíván. 

Van fordított anakronizmus is. Ilyennel főleg a mai tárgyú írásokban találkozunk. Ennek 
lényege, hogy az író kirívóan régies nyelvi alakokat használ humoros céllal. A humoreszkeknek, 
szatirikus írásoknak kedvelt fogásuk ez. Például: „Közben erős nyelvi füttyentés hallszott, és a 
hajó megindult” (Karinthy). „Igazolom, Igazgató Úr nagybecsű levelét, melyet imént szerény 
szobámba az asztalon lelék” (Ludas Matyi). 

A neologizmusok 
A szókészlet új keletű elemeit neologizmusoknak nevezzük. 

Neologizmus volt például az első bibliafordításokban a szent szellet ’szentlélek’ kifejezés, 
Sylvester János grammatikájában a tulajdonnév és köznév műszó, Gyöngyösi István költészeté-
ben a hon főnévi használata, Dugonics matematikakönyvében a henger és a kör mértani 
megnevezés. Hasonló újításként jelent meg a dancs ’ronda, szurtos’ tájszó Adynál, utóbb a 
kivagyi ’önhitt’, kivagyiság ’önhittség’ Veres Péter műveiben. És ilyen a csörte ’asszó’ is a vívás, 
a partdobás ’taccsdobás’ a labdarúgás modern, megmagyarosított műszói között. 

A neologizmusok egyrészt amiatt jönnek létre, mert a megismerés fejlődik: a megismert új 
fogalmakat, dolgokat meg kell nevezni, másrészt a kifejezést szüntelenül megújítani igyekvő 
költői lelemény hívja életre őket. Egyesek közülük széles körben elterjedtek, másoknak viszont 
szűk a használati körük (a költői nyelvben vagy csak valamely nyelvváltozatban fordulnak elő). 
Mai nyelvünk is tele van neologizmusokkal. A teljesen friss szókészleti elemek közül nem egy 
még nem került be a szótári nyilvántartásba. 

A neologizmusoknak szintén négy típusuk van: az új szavak azok, amelyeknek fogalmi 
tartalmát régebben más szó jelölte: ipari tanuló (inas), hűtőszekrény (frizsider, jégszekrény), 
hőpalack (termosz), államtalanít (privatizál), hőstelenítés (deheroizálás); a fogalmi 
neologizmusok az új tárgyak, fogalmak nevei: adórendőrség, árnyékgazdaság, bányászjárás, 
betűreklám, bőrbank, faluturizmus, honlap, kommunikációelmélet, műhold, számítástechnika stb.; 
a jelentésbeli neologizmusok olyan szavak, amelyeknek jelentésük változott meg: érett 
’középkorú’, hajrá ’finis’, poloska ’lehallgató készülék’, vírus ’„kórokozó” a számítógépben’ 
stb.; a formai neologizmusok azok a szavak, amelyeknek alakján történik módosulás: például a 
diáknyelvi diri, matek, tesó. 

Mivel a szókészlet igen érzékenyen reagál mindennemű gazdasági, politikai változásra, 
napjainkban szem- és fültanúi lehetünk számos újabb neologizmus feltűnésének, nemegyszer 
olyanokénak is, amelyek a közelmúltban még archaizmusnak minősültek volna: honatya, 
számvevőszék, táblabíróság stb. 
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A csak egyetlen helyen előforduló új szónak hapax legomenon (egyszeri olvasat) a neve. 
A költői nyelvből számos ilyen típusú neologizmus említhető: lángsóhajtás, tengervészes 
(Vörösmarty), lángsugarú (Petőfi), folyam-róka, köd-guba, rőzse-dalok (Ady), csevegdél 
(Kosztolányi), komondor-éjszaka (Kányádi). 

 

 

 


