
1989-ben a rendezők felkérésére előadást tartottam a bony-

hádi öregdiákok szövetségének szokásos évi talélkozóján a 30-as

évek bonyhádi diáknyelvéről. Valószinüleg a rendezőknek Rácz

Endrének a Magyar Nyelvőr 1987. évi 2. számában megjelent "Di-

áknyelv Pápán a 30-as években" c. tanulmánya adta az ötletet.

Rácz Endre úgy oldotta meg a pápai diáknyelv bemutatását, hogy

más iskolák, fő19g a református gimnáziumok korabeli nyelvhasz-

nálatával és a mai diáknyelv szavaival szambesitette jellegze-

tesebb szavait. Én előadásomban arra nem vállalkoztam, hogy be-

mutassam, egy-egy bonyhádi diáknyelvi szó hogyan hangzott akár-

csak a szomszédos városok vagy községek, Dombóvár, Szekszárd

és Pécs iskoláiban, már csak azért sem, mert alig-alig van e-

zekre adatom, arra azonban törekadtem, hogy lahetőleg hiányta-

lanul bemuta9sam a diáknyelvi szókincsünket és azt szembeállit-

sam a mai diáknyelv szó- és kifejezéskészletévei. Nem volt köny-

nyü e szókészlet bemutatása, ugyanis szinte minden osztálynak

voltak sajátos szokásai, annak megfelelően szavai és kifejezé-

sei, amelyeket csak ők használtak. Nagy mértékben segitett a

szókészlet megismerésében annak idején az, hogy 8 évig a diák-

otthonban laktam, s ott szinte minden osztály minden dolgáról

tudtunk, következésképpen a szavaikat, kifejezéseiket ismertük.

Ismertük azokat a ragadványneveket, amelyekkel tanulótársaikat

megnevezték, a tanáraink ragadványnevét pedig mindenki ismerte,

hiszen azokat előttünk járó tanulók adták, mi átvettük, s meg-

tartottuk még jó néhány nemzedák számára.

Emlitettem, hogya 30-as éve~ bonyhádi diáknyelvét szembe-

sitettem a mai diáknyelvvel, a különbségeket nagyon erősen ki-

emeltem.

A legszembetünőbb különbségnek azt találtam, hogya régi

diáknyelv szókincsében és kifejezéskészletében is mennyire sze-

gényebb volt, mint a mai nyelv. Ez a különbség azonban a ra-

gadványnevek között is fennáll. Egy darabig azt gondoltam, itt

pusztán annyiról van csak szó, hogy a mai mamutiskolákkal szem-

ben állnak a 30-as évek viszonylag kis létszámú iskolái. A bony-

hádi gimnázium akkori 300 - 320 fős létszáma a mai 800 - 1000



fős iskolai létszámokhoz képest nyilvánvalóan kevesebb nevet

hoz a felszínre. Ha azonben felállít juk e százalékos arányokat,

akkor kiderül az, jóval kevesebb ragadványnév ~lt akkor a nyelv-

használatunkban, mint ma. Egy adat ennek igazolására kevés, még-

is elmondom, mert az arányokat, ha durván is, mutatja. Az én

osztályomban 1936/37-ben, a 6. osztályban 21 volt a tanulólét-

szám. A 21 tanulóból 9-nek volt gúnyneve vagy bókneve. Az egyik

nyíregyházi gimnázium 2. osztályában elvégeztettem ezt a vizs-

gálatot. Az eredmán~31 tanulóból 24-nek van gúny- vagy bókne-

ve, 5 tanulónak azonban két neve van, 3-nak pedig 3. Valószi-

nű, hogyha más osztályok et vetnénk össze, más lenne az ered-

mény, az azonban valószínű, hogy a mai osztályokban minden szá-.

mításban, minden szembeállításban jóval több ragadványnevet ta-

lálnánk, mint a 30-as évek osztályaiban. Ebben, mint a két kor-

szak szókészlete közötti különbségben, több körülmény közreját-

szik. Mi az iskolában és a diákotthonban éltük a diákéletünket,

a városka társadalmi életében, szokásaiban, szórakozásaiban nem

vehettünk részt. ~lményeink szinte mind az olvasmányainkból va-

lók, kevésbé a filmekből és e rádióból., Hiszen moziba csak egy-

szer mehettünk hetente, rádiót is csek szombaton és vasárnap

hallgathattunk. A mai diák benne él lakóhelye társadalmában,

annak szórakozási, sportolási és művelődési lehetőségei az övéi

is. A mozi, a színház, a rádió, a televízió szinte állandóan a

rendelkezésére áll. S hogy ezek mennyire hatnak a ma diákjára,

az ezekből merített ragadványnevek igazolják talán a legjobban.

Ezekhez járul még a szabatosságra, a fegyelmezetlenségre való

hajlama, továbbá egy kis kegyetlenség, erőszakosság és pimasz-

ság, másfelől a hízelgés, az ő szavukkal, a pedálozás, Ezért

lett a ragadványnév melegágya az iskola.

S ezek után hogyan festenek a tanároknak, a nevelőknek e-

dott ragadványnevek, a csúfnevek és a bóknevek?

Egyetlen szelet a nyelvhasználatban, amelyben a múlt diák-

ja nem szorul a ma diákja mögé. Különbségek természetesen itt

is vannak, de ezek általánosságban nem mennyiségi különbségek.

A tanárok zömének akkor is volt ragadványneve, vagy ahogy ör-

dög Ferenc nevezi, említőneve, me is van, s ez valóban említő.

rév a diák számára, mert csak olyan esetben használhatte, ha a



tanár nem hallotta. A diáknavak, a falusi nevek és egyéb ragad-

ványnava~ ha elvesztik az erős érzelmi töltésüket, sokszor sz6-

lít6 névvé vagy becéző névvé válnak. A tanári nevek a diák szá-

mára csak említönevek lehetnak.

Vegyük szemügyr a a különbségaket?

A régi tanárnevek nagyon hosszú életüek voltak a nyolcosz-

tályos gimnáziumokban, 5 nagyon ritka eset volt az, ha valaki-

nek a neve megváltozott. Ha ez bekövetkezett, a régi név ott

élt az új mellett. A némettanárunkat, mivel a Szepességböl jött,

Cip5~ernek, sőt Lőcslábú Cip5zernek neveztük. Egy időben azon-

ban a II. osztályban magyart tanított. Az olvasmányanyagban ott

szerepelt Arany János Keveháza c. verae. Olyan érdekesen és ér-

zékletesen adta elő a verset a tanu16knak, különösen ezeket a

sorokatI "Add meg magad j6 Detre szász" stb., hogy ezekben az

osztályokban elkezdták Detre szásznak vegy Szász Detrének ne-

vezni. Több tanárunk nevének okát nem tudtuk, egyszerüen száll-

tak a nevek nemzedékről nemzedékre. A 15 - 20 évvel előttünk vég-

zett öregdiákok sem tudták, ők is örökölték. Miért neveztük egyik

tanárunkat Brüxinek, egy másikat Spendének, egy harmadikat ~

~, nem tudtuk. A ~ ragadványnevet is viselője nagyon

régen kapte, s amikor a diákotthonben rámordult arra a diákra,

aki fütyörészni mert, és a kocsisok szokásáról beszélt neki, ak-

kor világos lett a névedás oka. A régi tanárnevek hosszú életé-

hez nagy mértékben hozzájárult az, hogya középiskolákban vi-

szonylagosan álland6 tantestületek voltak. Ritka dolog volt az,

hogy elment valaki vagy jött valaki.

A mai tantestületekről ez nem mondhat 6 el, sok iskola szin-

te átjár6 ház. Minden évben elmegy 4 - 5 tanár, s jönnek helyet-

tük mások. S hamarosa~fkapnak valamiféle nevet a jövevények.

Persze, me is vanna~~~ár9k, akik nagyon régen ugyanabban az

iskolában tanítanak /'ÁZ. :'egyik dunántúli áll amosí tot t gimnázium-

ban agyütt tanítottam egy olyan tanárral, aki már 20 éve taní-

tott ott. Valamikor a 30-as ávekben kapta a Gipsz ragadványnevet.

Az ötvenes, hatvanas években is úgy emlegették e diákok, anél-

kül, hogy tudták volna a név eredetét. Ma is tanit Sátoraljaúj-

helyen a Lexinek nevezett tanár. Nem tudják a név eredetét, a

régiektől hallották. Ugyanigy egy ~ néven emlegetett tanár



Miskolcon.

A mai iskola rendben a 4 éves ciklusok folytán (az általános

iskola falső tagozata, a középiskola) olyan gyorsan váltják egy-

mást a tanulói korosztályok, szinte nincsen idejük arra, hogy

elődeiktől átvegyék a neveket, megtudják, mit jelentenek azok,

miért kapták a tanáraik, egyszerűbb valamely megismert tulej-

donságról új nevet adni.

Nincs különösebb különbség a névadási okokban, de abban i-

gen, hogy egyes inditékok sokkal terheltebbek voltak akkor,

mint most. Egyútial itt kell megjegyeznem ezt, hogya névadá-

si okok ugyan aokfélék voltak régen is, ma is, a magterhelé-

sük szonban sokat v~ltozott az id6k folyamán, ráadásul az e-

gyes iskolavárosokban, s6t a nsgyobb városokban aZ egyes is-

kolákban sem egyformán változott.

Az én iskolámban az egyik tanárt Háry Jánosnak neveztük,

ugyanis szívesen beszélt világháborús élményeiről (pl. a ci-

p6je serkánál robbant fel egy gránát), de e névadásbsn szere-

pet játszott a hivatalos neve is: Zerinvári János. Egy másik

tanárom, már említetu.ua Szepességb61 jött, a Cipszer nevet

viselte, de a Keveháza tanítása hatására tanítványai ~

~nak hívták. A német származása azonban mind a két név-

ben benne van. A Henrik keresztnevű tanárunkat ~-nak hiv-

tuk, mivel ő is a Henrik nevű osztálytásainkat igy becézta.

ebben megint benne van a származás is, de a szavajárása is.

A vallástanárunkat Gutti bácsinak neveztük, ui. az s-et és az

sz-et f-nek ejtette. A Kocsis ragadványnév eredetéről ~ár be-

széltem, a szavajárása van benne a névben. Az egyik tanárunk

nevét rövidítve használtuk. Posevitz volt a neve, mi csak ~

nak, de volt ~ki ~-nak emlegette. Dezső keresztnevű osz-

tályf6nökünk s ~ vagy ~ nevet viselte. Az els6 tulaj-

donképpen a Dezső beceneve, a másik már szavajárási szó, ui.

nagyon gyakran mondta azt, hogy dedós a viselkedésünk.

Alapjában véve egy-egy névben több névadási ok olvad~ ösz-

sze, a szóhasználatra, a beszédmód ra való utalás azonban SZiR-

te minden névben megtalálható.

A mai tanári nevekben egyre inkább a szaktárgy szerepe ke-

rül előtérbe. A BO-as években gyŰjtött nevekben háttérbe szo-



rultak a külső és belső tulajdonságra utaló nevek. kissé hát-

térbe kerültek a hivatalos névre. az egyéni szokásokrn. az egy-

szeri esetekre utaló nevek. s egyre inkább előtérbe kerül a ta-

nár szaktárgya. az azzal kapcsolatos szavajárása. a leányok kö-

rében az öltözködésre uta16 nevek. Ennek a háttérbe szorulásnak

a mértéke azonban nem olyan nagy, hogy névváltásról beszélhet-

nénk. A háttérbe szoruló névadási okok most is élnek. és így is

sok név keletkezik. Sőt vannak iskolák, ahol továbbra is ezek

az uralkodó névadási indítékok.

Először ezekből mutatok be néhányat.

Külső tulajdonságra utalnak: Szép Heléna, Zsebpiszok, Buga

~, Kenguru, ~ (kövér, szuszogó ember), Hörcsög, ~-

perke. Egérke, ~, ~, Nauzika (idősebb szépség), ~

~ stb.

Belső tulajdonságra utalnak: Sunyi Sanyi (egy kétszínű Sán-

dor), Huzat Josti (allergiás a huzetra), Rettegett Irma, Arany-

~, Tündérke, ~ (hirtalen haragú földrajztanór), ~-

kenv Feranc vagy rövidítve: ~ stb.

Egyéni tulajdonságra, egyszari esetre utalók: Mr. Huzat

(ki-bejárkál), ~ (töltötollat követel a tanulóktóli, lri-
minyusz (aki elégtelenre felel, annak 3 minuszt ír be, amel-

lett oroszt tanít), ~, Szuperdol (koll. nevelő, s minden

tanulótól azt követeli, hogy hozzon egy doboz mosogatóport)

stb.

A tanár hivatalos nevére utaló nevek: ~ (Varjúné), ~-

~ (Cserkuti), Bögöly (Göböly a családnév), Kutyafe1ü (Tatár

a caaládneve), Répa (Répási), ~ (B. Kiss névből a B. fel-

oldása), ~ (Mészáros), ~ (Sallai), ~ (Orosz)

stb.

Életkorra utalnak: Atyus, Láng anyó, Ciráki papa, ~,

Csiha papa stb.

Beosztással összefüggők: Tyúkanyó (osztályfő), Oirisintér

(igazgatóhelyettes).

S most nézzünk példákat azokból a típusokból, amelyek most

kerülnek előtérbe.

A tanár szaktárgyával kapcsolatos elnevezések: Klorid Feri

(kémikus), Vírus Gyuszi (biológus), ~ (biológus, a pásztor-



táska tudományos nevének első fele), Csata Manci, Csatamann,

Csatamen (valamennyien történészek), Lélekidomár (osztályfő),

Gyök (matematikus), B.2 (fizikus), Szőr (angolos), Holekula

(fizikus), Klóranyó, Ciántyúk (kémikusok) stb. Itt is van

azonban néhány olyan név, amelybe több ok is belejátszik.

Lombrágó (magas termetű biológus), Gyökvörös (vörös hajú ma-

tematikus) stb.

A tanár szavajárására, szóhasználatéra utaló nevek: ~-

ró (nagyon szépen beszél), Lényegileg, ~' Pepi (szóhasz-

nálatra utalnak), Sürgőszen tanár úr (selypít), Hogyismondiam-

~ stb.

Az öltözködésre, a ruhaszínre utaló nevek: Szép Ilonka

(egy ízléstelenül öltözködő tanárnő), ~ (tarka kockás

szoknyában jár), Zöldecske, ~ (a ruháj a szína), i(olorádó

(csíkos ruhás férfi tanár) stb.

Ha a neveket szófaji és alaki szempontból vizsgáljuk, nem

találunk különbséget a régi és a mai nevek között.

Az uralkodó szófaj a főnév. A fiatalság mindig szívesebben

fejezte ki azt, milyen valaki, metaforával, mint mellóknévvel.

A főneveknek szinte minden fajtája megtalálhat6. Zömmel közne-

vek, gyakran rövidítve vagy kicsinyítő képzővel: ~' Pintyő-

ke, Bajszi, Egérke, mások szóösszetételben: Bukfencke, ~-

~' Klóranyó, t'léregkeverő, szövegláda stb. Anyagnevek • nö-

vény- és állatnevek. szakszók vannak köztük: J<enquru. tlyúl, ~-

~' ~' Tangens • .!:!.2lli, ~ stb.

A tulajdonnevek zöme személyné~ alapformában, becézve vagy

rövidítve: lliauzika,!(alambú, ~' ~' Brandi, ~' de

vannal: köztük földraj zi nevek ,gyártmánynevek ; ~' ~'

~' Szuperdol. Érdekes forma a becenév ~ képzővel : Aran::~s,

~;arikás. A tanulók szerint a képző ezekben pejorativ jelleget

ad ~ névnek. Sok közöttük az idegen név, sok a jelzős szerke-

zet: liarusZja, Joszip. El Greco, Huzat Joszti, Sunyi Sanyi stb.

A nevek forrásai között az ókori ismeretektől napjaink tévé me-

séiig szinte minden megtalálhat6.

Az egyéb szóf ajú nevek közül a melléknévi ek és ezek bec6-

zett változatai fordulnak elő nagyobb számban: Kopasz. Dagi,

<>zeplős, Szepi. !(utyafe1ű, Zöldecske stb. Néhány ragos mellék-



név is van: Lényegileg, sürgöszen, és van egy mondat is: ~-

ismondjamcsak.

Az egyéni nevek mellett van néhány egész tanári karra uta-

ló név: ~. ~ stb.

Befejezésül: 2 - 3 évvel ezelött több helyről is kaptam egy

230 - 250 szót tartalmazó diáknyelvi szótárt, amely kézirással

terjedt a diákok között. Ebből a szótárból hiányzanak az izlés-

telen, a durva diáknyelvi szók. Nagyon örvendetes dolog ez. A

tanári ragadványnevek között a külső ás belsö tulajdonságra u-

taló nevek háttérbe szorulása és az elnevezések szakra utalása

valószinűleg ugyanerre a folyamatra biztositék.

Azok a társadalmi és politikai változások, amelyek révén

immár a Magyar Köztársaságban élünk, szám os nyelvi, pontosab-

ban nyelvhasználati jelenséggel is jártak, illet61eg járnak

együtt (vö. Tolcsvai Nagy Gábor: "Nyelvében él a nemzet". Hi-

tel II 1989. ,15. sz. 54-5; Szende Tamás: A politikai kul-

túra néhány nyelvhasználati-pragmatikai vonatkozása (1957-1988).

Nyr. CXIV 1990. ,22-30). Az efféle jelenségek nemcsak a nyel-

vészek figyelmét keltik föl, hanem nemegyszer magukét a nyelv-

használóékét is. Draskóczy Török Gábor - aki a szakirodalomban

Török Gábor - például Magánháborgás egy ékezetért? cimű irásá-

ban ~ztálin nevének helyesirásával foglalkozik (Népszava 1988.

november 28.). A napilap adta lehetöségeknek megfelelően he-

lyesirástörténeti okokkal és helyesirási analógiákkal bizonyit-

ja, hogya nevet Sztalin-nak kellene irni. "Miért e tündöklő

kivétel?" - kérdezi, s szakrális helyesirásmódnak itéli a 5ztá-

lli alakot nyelvtörténeti adalékok alapján. - Az Élet és Iro-

dalom cimü hetilap 1990. június l-jei számában Balla László

(ungvári olvasó) arra emlékeztet, hogy a Magyar Tudományos ~ca-

démia 1954. évi helyesirási szabályzata· ••• törvénnyé tet-

te a két világháború közti és a moszkvai magyar kommunista e-


