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Előszó

A szótárakat általában szakemberek állítják össze, nyelvészek, lexikográfusok, 
ellenben meglehetősen ritkán fordul elő az, hogy valaki a saját nyelvének szavait 
kezdje el gyűjteni, és mintegy belülről, nyelvhasználóként szótárkészítésre szánja 
el magát. Bizonyos szlengszótárak esetében ez talán egy kicsit gyakrabban elő-
fordul, hiszen diák mindenki volt, így egy diáknyelvi szótár összeállítása akár 
érdekes játék is lehet, vagy a katonai szlengről is készültek olyan gyűjtemények, 
amelyeket készítőjük katonai évei ihlettek.

A börtönszleng azonban nem ilyen szlengtípus, beszélői tényleg csak a legrit-
kább esetben szoktak nyelvi anyaggyűjtésbe kezdeni. Különösen nem jellemző, 
hogy az igazán súlyos, több évtizedes büntetésüket töltő elítéltek, az egykor a 
bűnözést életcélnak tekintő nehézfiúk töltsék börtönbeli éveiket saját maguk és 
környezetük szavainak, kifejezéseinek feljegyezgetésével és egy eljövendő szótár 
álmának dédelgetésével.

A Sittesduma ebből a szempontból mindenképpen kivételes szótár, ugyan-
is anyagának összegyűjtője Gégény János, vagy ahogy társai ismerik Kacsa, a 
magyarországi büntetés-végrehajtás legrégibb még használt törzsszámával ren-
delkező rabja, aki jelenleg is harminc és fél éves börtönbüntetését tölti Sátor-
aljaújhelyen. Szókincsgyűjtői szerepében Gégény János méltó utódja egy több 
mint kétszáz éve élt, püspöki oltalmat kérő fogolynak, Kovács Jánosnak, akinek 
a nevét az őrizte meg az utókor számára, hogy 1775. szeptember 28-án tollba 
mondta a manapság Piarista szójegyzék címen emlegetett egyik legelső magyar 
tolvajnyelvi emlék hetven kifejezését, melyekből egy 18. századi zsivány nyel-
ve bontakozik ki előttünk. A Piarista szójegyzék-hez hasonlóan egy fogvatartott 
börtönszlengjét mutatja be a Sittesduma című szótár is, melynek lapjain Gégény 
János eddigi huszonnyolc börtönévének több mint százszor több szócikkből álló 
gyűjteménye sorjázik.

Ebből a szótárból a börtön világa tárul fel a maga nyers valóságában, megmu-
tatva mindent, amin a jóérzésű olvasó joggal elszörnyedhet. Ezen a sötét képen 
semmit sem szépítettünk, mert egy szótár (különösen egy szlengszótár) – ha nem 
egyszerűen szórakoztató „lepkegyűjteménye” kíván lenni színes és mulatságos 
szavaknak, hanem a nyelvi valóságot akarja tudományos pontosságra törekedve 
bemutatni – nem tehet mást. Amint ezt Baudouin de Courtenay réges-rég megfo-
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galmazta, egy jó szótár „a lehetőségekhez mérten tükrözi az adott nép való életét 
és valóságos nézeteit. Ha az élet vad és komor, a gyűjtőnek vagy szerkesztőnek 
bele kell törődnie e szomorú ténybe, s nincs joga azt szépíteni vagy éppen elhall-
gatni. (…) A lexikográfus nem nyirbálhatja meg, nem herélheti ki az élő nyelvet. 
(…) Ha a nyelvben léteznek az »illetlen« szavak, az »utcai zsargon ocsmányságai«, 
a tárgyilagosság ezeknek a felvételét is előírja, bármennyire méltatlankodnak is 
emiatt a képmutatók, a Tartuffe-ök”.1

A Sittesduma nem tartalmaz minden szót és kifejezést, amit Gégény János ösz-
szegyűjtött. Ennek egyik legfőbb oka maga a szótár forma. Mint minden szótár, 
a Sittesduma is kiszakítja a szavakat a valódi beszédből, amikor betűrendbe ál-
lítja őket, ezért a szótár elkészítőjének döntenie kell, hogy vajon a gyűjteményé-
be került szavak, kifejezések önmagukban is szlengnek minősülnek-e, vagy ki-
emelve őket természetes környezetükből, szócikkekbe zárva, ezt már nem tudják 
megmutatni. A szleng/nem szleng határának meghúzása, egy-egy szó bekerülé-
sének vagy kihagyásának eldöntése nem egyszerű feladat. A börtönben éveket, 
évtizedeket eltöltő, a börtönkörülményekhez alkalmazkodott (reszociali zá ló dott, 
pri zo ni zá ló dott) embereknek fogva tartásuk alatt csak az egymás közötti és a 
hivatalos beszédhelyzet között kell választaniuk, ezért minden kifejezés és szó, 
amit egymás közötti beszélgetéseikben használnak (különösen, ha ez a kifejezés 
témájában a börtönhöz kapcsolódik, vagy épp a börtönben hallották először), a 
rabok számára szlengnek minősül, hiszen a fogvatartottak esetében ezek mind a 
börtön szlengben mint egyféle sajátos beszédmódban fordulnak elő.

Végső soron tehát minden elítéltek között használt börtönbeli nyelvi fordulat 
a börtön szleng részét alkothatja (függetlenül attól, hogy mások, a börtön falain 
kívüli civilek ismerik-e őket, akár ugyanabban a jelentésben, mint a rabok), de a 
szótáríró ezekből válogatni kénytelen bizonyos – esetleg akár önkényesnek látszó, 
szubjektív – szempontok alapján. Ezt a válogatást nem kerülhetjük el: az elítél-
tek által szlengnek érzett, a szlengbeszédben a szövegkörnyezetük okán szlenggé 
váló szavak közül csak azokat vehetjük fel a szótárba, amelyek saját közegükből 
kiemelve is magukban hordozzák a „szlengség” nehezen meghatározható ízét, 
hangulatát, és többnyire ki kell hagynunk azokat a szavakat, amelyeket a bör-
tönszlenget nem beszélő civilek köznyelvinek vagy éppen nyelvjárási alaknak 
éreznének.

A Sittesduma a kihagyott anyag ellenére is a terjedelmesebb magyar szleng-
szótárak közé tartozik, és 7890 szócikkével a legterjedelmesebb magyar bör-
tön szleng szó tár. Ennek is köszönhetően remélhetőleg megfelelő mélységben és 
hitelességgel mutatja be a közelmúlt és napjaink börtönszlengjét, hasznára és 

1 Magyarul idézi Fenyvesi 1997: 189.
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okulására szolgálhat a börtönnel és annak nyelvével megismerkedni akaró ér-
deklődőknek és a szakembereknek, legyenek azok nyelvészek, antropológusok, 
pszichológusok vagy éppen a büntetés-végrehajtás dolgozói.

A börtön(szleng) kötetben ábrázolt sötét világának színesebbé és láthatóbbá 
tételében többen is segítségünkre voltak. A szócikkekhez kapcsolódó magyarázó 
ábrák, élethelyzeteket, embereket, tárgyakat stb. bemutató rajzok, és a mellék-
letben látható illusztrációk kivétel nélkül a börtönökben készültek. Színvona-
luk talán kissé egyenetlen, hitelességük viszont kétségbevonhatatlan. Készítőik 
mindannyian Gégény János rabtársai voltak, akiknek szívességét és segítségét itt 
is szeretnénk megköszönni külön megemlítve Márton Róbert nevét, aki a legtöbb 
képet rajzolta szótárunk számára.

Szintén köszönjük fáradságos munkáját kötetünk lektorainak: Mátételkiné 
Holló Magdolna és Szabó Edina a magyar börtönszleng kiváló kutatói, akiknek 
tanácsai sokban segítették a Sittesduma jobbá tételét.

Szabó Edina nevét azért is meg kell említenünk e helyen, mert az ő műve, 
a szintén a Szlengkutatás sorozatban megjelent A magyar börtönszleng szótára 
az első magyar börtönszlengszótár, amelynek anyaga a kívülálló nyelvész kuta-
tó rendelkezésére álló eszközökkel (kérdőívek, interjúk) gyűlt össze szemben a 
Sittesdumá-val, ami pedig belülről, egy börtönszleng-használó szemével mutatja 
be ezt a csoportnyelvet. Rendkívül tanulságos a két szótár nyelvi anyagának ösz-
szevetése ennek az eltérésnek a fényében.

Mátételkiné Holló Magdolnát eddigi szlengkutatói munkásságán kívül további 
szálak is fűzik az itt megjelent kötethez. Kutatásai során, mint egy HVG-ben 
megjelent interjúból2 is tudhatjuk, az egyik budapesti börtön igazgatója ajánlotta 
figyelmébe Gégény Jánost, aki ekkor már évek óta végzett gyűjtőmunkát. Ez-
után többször konzultáltak személyesen is, és a további gyűjtést egy ideig Gégény 
János Mátételkiné Holló Magdolna útmutatásai alapján végezte, de egyéb, sok-
irányú elfoglaltságai miatt ebből a gyűjteményből végül nem ő állította össze 
a szótárt, az eredeti elképzelésekkel szemben. Nagyon köszönöm neki, hogy a 
Gégény János által hozzá eljuttatott anyagot megkaphattam, és hogy lektorként 
észrevételeivel (miként Szabó Edina is) segítette a Sittesduma végső formájának 
kialakítását.

Debrecen, 2015. október 30.
Kis Tamás

2 Pelle János 2011. Hogyan kell beszélni „börtönűl”? (Készül a szótár). HVG Online 2011. április 28. URL: 
http://hvg.hu/velemeny/20110428_borton_szleng_nyelvjaras.
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Előszó a börtönből

A magyar börtönöknek megvannak a belső, íratlan szabályaik, ahol a túlélés 
eszköztárába tartozik a szleng is. Manapság már nincs olyan összetartás a rabok 
között, mint amilyen még az 1980-as években volt, de a belső élet elképzelhetet-
len valamilyen kohézió nélkül, aminek részét képezi egyféle titkos nyelv, a szleng. 
Célja a kirekesztés, az arra nem érdemesek, oda nem tartozók kizárása a bezártak 
világából. Aki nem beszéli ezt a nyelvet, tudjuk, nem tartozik közénk. Ez rövid 
idő alatt kiderül, és ezáltal egyfajta védekező mechanizmus részét is képezi szá-
munkra a sittesduma.

Jómagam egy harminc és fél éves ítéletet töltök, melyből már csak egy olim-
pia, azaz négy év van hátra. Legnagyobb részét a szegedi Csillagban ültem, de 
körülbelül egy évtizedet töltöttem a Budapesti Fegyházban, annak „A” és „B” 
objektumában, és nagyjából egy-egy évet Debrecenben, Baracskán, a Markóban, 
Tökölön, és jelenleg Sátoraljaújhelyen múlatom az időt. A miértre azt szoktam 
mondani: nőt és gyereket nem bántottam, de ezeken kívül szinte végeláthatatlan 
a bűnlajstromom. Nem vagyok rá büszke (ma már), de volt idő, amikor nemigen 
pironkodtam ezek miatt. Azóta igen nagy utat tettem meg, és belátom bűneim 
következményeit. Lassan azzá váltam, aki mindig szerettem volna lenni, és most 
viszont megint „az akarok lenni, ami akkor voltam, Mikor az akartam lenni, ami 
most vagyok”.3 Ha ez is sikerül, csak a tapasztalataimat viszem magammal, hogy 
egyszer elmondhassam egy tétovázó kamasz gyereknek, amilyen egykor én is 
voltam, hogy ő helyesen döntsön. Akkor azt fogom mondani: megérte megküzde-
ni a bennem élő szörnyeteggel, és lelkem megszabadult, még ha testem rabságra 
lett is ítéltetve.

Talán a változás(om) része ez a szótár is, amit körülbelül hat éve kezdtem írni, 
gyűjteni. Kezdetben csak érdekes időtöltésnek indult, mára viszont hiszem, hogy 
ez egy küldetés. Régen kitaláltam magam számára egy jelmondatot, ami átsegí-
tett sok nehézségen, és az idő értelmetlenül múlatása ellen azóta is gyógyírként 
szolgál. Így szól: amelyik napon nem tanultál és nem sportoltál, azt hagytad, hogy 
ellopják az életedből.

3 Rapülők: Nem adom fel!
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Ennek szellemében telnek rabságom napjai, évei, évtizedei… Az időt sosem 
számoltam, hisz elfogadtam, amit a sors rám mért. Csak úgy lehet túlélni, ha 
kizárjuk a külvilágot. A belső világ szerves részeként pedig a szleng az, ami min-
dig kéznél van. A szleng egyfajta jogosítvány vagy bérlet, amellyel könnyebben 
átvészelhető még egy ilyen örökkévalóságnak tűnő „társasutazás” is az alvilágot 
érintő börtönök, zárkák, vasrácsok, szögesdrótok tengerében.

Sátoraljaújhely, 2014. március 10.
Gégény János (Kacsa)
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Tájékoztató

A Sittesduma című börtönszlengszótár elsősorban értelmező szótár, azaz a fel-
vett szavak és állandósult szókapcsolatok jelentését, illetőleg jelentéseit és jelen-
tésárnyalatait írja le, határozza meg. Anyagát maga és környezete nyelvhasznála-
tának megfigyelésével és lejegyzésével Gégény János gyűjtötte fogvatartottként 
2008 és 2015 között. A szótárba csak olyan adatok kerültek be, amelyekkel a 
gyűjtő Gégény János 1982–1995 és 2001–2015 között személyesen találkozott el-
sősorban a Szegedi Fegyház és Börtönben (a Csillagban) és a Budapesti Fegyház 
és Börtönben (a Gyűjtőben), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben Debrecenben, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézetben Baracskán, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben (a Markóban), 
Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában Tökölön és a Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtönben.4 A szótár anyagának hitelességét elsősorban az biztosítja, hogy 
maga a gyűjtő is a vizsgált nyelvváltozat „anyanyelvi” beszélője, aki fogvatartott 
lévén napjainak nagyobb részében a gyűjtés ideje alatt is ezt a nyelvváltozatot 
használta (illetve manapság is használja).

A Sittesdumá-ba bekerülő szókészlet körét úgy határoztuk meg, hogy börtön-
szleng be tartozónak tekintettük azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyeket a 
büntetés-végrehajtás intézményeiben fogva tartottak egymás közötti beszélgeté-
seikben rendszeresen használnak. E szavak és fordulatok többsége a börtönélet-
hez, a börtönökbeli mindennapok eseményeihez, tárgyaihoz, színhelyeihez, az ott 
lévő személyekhez, a közöttük lévő viszonyokhoz, a napi cselekvésekhez, a sza-
bályokhoz, a büntetés-végrehajtás szervezetéhez kapcsolódik, amit bővítenek a 
beszélgetésekben előforduló további tipikus témák is, mint a bűnözés, a bűnözők, 
a büntetés, a bűnüldözés, az ítélkezés és az ezekhez kapcsolódó további, gyakran 
nem közvetlenül a börtönélettel járó vagy nem csak a börtönökből ismert számta-
lan fogalomkör. Megkerülhetetlen témái a börtönökbeli szóbeli érintkezésnek az 

4 Gégény Jánost rövidebb ideig tartották még fogva a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 
Gyorskocsi utcai börtönében, a Gyorskocsi utcai rendőrségi fogdában, egy szombathelyi katonai 
fogdában, a debreceni Kossuth utcai és Sámsoni utcai fogdákban, a Bács-Kiskun Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézetben Kecskeméten, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézetben Miskolcon, a siófoki rendőrségi fogdában, valamint a Szegedi Fegyház és Börtön Do-
rozsmai úti objektumában.
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emberek közötti testi és lelki kapcsolatok, a család, az emberi test és működése, a 
táplálkozás, az ürítés, a szexualitás és minden, ami többnyire egymás elől el sem 
titkolható módon nap mint nap előkerül. Ez az oka annak, hogy belekerültek a 
gyűjteménybe a hétköznapi nyelvünkből esetleg már ismert, a nem fogva tartot-
tak megítélése szerint inkább közszlengbe tartozó szavak is, ha azokat a Magyar 
értelmező kéziszótár (ÉKsz.) még nem szótárazta, sőt elvétve még akkor is, ha 
az említett szótárban már szerepelnek. Vannak ugyanis olyan szavak, amelye-
ket a börtönben élők annyira sajátjuknak éreznek, hogy ezek elhagyása súlyos 
hiányként tűnhetett volna fel. Azokat a szavakat, fordulatokat azonban (számuk 
több százra rúg), amelyek önmagukban (mint szótári egységek) kevéssé tűntek a 
börtönszlenghez tartozónak, sokkal inkább a bizalmas köznyelv vagy valamelyik 
nyelvjárásunk elemének, elhagytuk a Sittesdumá-ból. (Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy ha az adott kifejezés ugyanabban a hangalakban és jelentésben meg-
található a Magyar értelmező kéziszótár-ban vagy az Új magyar tájszótár-ban 
(ÚMTsz.), akkor csak külön indok miatt maradhatott benne a Sittesdumá-ban.)

A gyűjtés sajátosságaiból adódóan (azaz hogy a gyűjtést nem képzett szakem-
ber végezte) fokozottan ügyeltünk a nyelvi adatok hitelességének ellenőrzésére. A 
szótárba csak olyan szavakat vettünk fel, melyeknek meglétét az adatok többszöri 
ellenőrzése is meggyőzően bizonyította.

A Sittesduma a szavakat ábécérendbe szedve, szócikkekben dolgozza fel. A 
szavak helyesírása többnyire A magyar helyesírás szabályai-nak 11. kiadásához 
(Bp., 1984) igazodik, de jó néhány címszó leírásában ettől szándékoltan eltértünk. 
A betűszókat és az idegen eredetű vagy a köznyelvben idegen írásmódú szavakat 
kiejtésük szerint leírva vettük fel a szótárba (vö. káó, efkás, kalambó, zsan; 
utalásként a helyesírási szabályok szerinti írott alakjuk is szerepel: KO (K. O.) 
Ld. káó, fk-s Ld. efkás, Colombo ld. kalambó, Jean ld. zsan).

A szótár címszavai köznevek, tulajdonneveket a Sittesduma csak kis számban 
tartalmaz. E tulajdonnevek közé elsősorban néhány börtön neve vagy börtön-
névként használt helynév (Satarata fn A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön; 
Csillag fn Szegedi Fegyház és Börtön) vagy a börtönök világához kapcsolódó 
tulajdonnév (Bú … Börtön Újság) tartozik.

A szótár szócikkei kétfélék: önálló szócikkek és utaló szócikkek. Az önálló 
szócikkek lehetőleg minden tájékoztatást megadnak a címszóról, az utaló szó-
cikkek csak azt jelzik, hogy a szóban forgó szó vagy szókapcsolat melyik önálló 
szócikkben van kidolgozva.

Az utaló szócikkek (322 található a szótárban) címszavai minden esetben fél-
kövér betűvel vannak szedve. Az utalás történhet nyíllal, ami az állandósult szó-
kapcsolatokban arra a szóra mutat, amelynek szócikkében a kifejezés értelmezé-
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se található (bevállal ~ja a →balhét. vált →Oldalt ~.), továbbá Ld. rövidítéssel 
(H2O Ld. hákettőó). Az etimológiákban és a jelentésmegadásokban utalásnak 
számítanak a félkövérrel szedett szavak is: a félkövérrel való kiemelés azt jelenti, 
hogy az így írott szavak a szótárban önálló szócikként, részletesebb magyará-
zattal ellátva is megtalálhatók (vézé … [< vamzer ’ua.’]; Betondzsungel fn A 
Gyűjtő „B” objektuma).

A szótár önálló szócikkei kétfélék. Előfordul (356 esetben), hogy a címszóként 
megadott szó önmagában nem börtönszlengszó, csak a szócikkben tárgyalt állan-
dósult szókapcsolat vezérszava, mely a kifejezés betűrendbe illesztését, illetve 
keresését segíti, hasonlóan az utalószavakhoz. Az ilyen címszavak félkövér betű-
vel vannak szedve, és mellettük nem szerepelnek a szóra vonatkozó minősítések 
(vén ~ iszapszemű rája: Már hosszabb ideje büntetését töltő fogvatartott).

A vezérszavak kiválasztásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy általuk a 
kifejezések alakváltozatai és a rokon értelmű szókapcsolatok lehetőleg egy szó-
cikkbe kerüljenek. Emiatt a szóláshasonlatok esetében például mindig a főmon-
datból választottam vezérszót (ld. például: kevés), kivéve azokat a szóláshason-
latokat, melyekben a főmondatot névmás alkotja (például: Olyan, mint a fagyos 
kutyaláb←). A magyar frazémagyűjteményekhez képest gyakran előfordul, hogy 
nem az első állandó főnévi elem a vezérszó, ugyanis ezekkel szemben előnyben 
részesítettem a szókapcsolat legjellemzőbb szavát.

Az önálló szócikkek másik, gyakoribb fajtája az, amelyik valódi börtön szleng-
szót és azzal alakult kifejezést tárgyal. Ennek a 7212 szócikkeknek a címszavai 
kövérrel vannak szedve. A szócikkek felépítése a következő:

A címszóra vonatkozó – az összes jelentésre érvényes – adatok a szócikk fejben 
találhatók. Sorrendben az első a címszó szótári alakja. Az azonos alakú, de erede-
tükben különböző, illetőleg jelentésükben erősen önállósult szavakat (homonimá-
kat) a címszóhoz illesztett indexszám különbözteti meg (például: buzogány1…; 
buzogány2…).

A címszó után zárójelben a szó alakváltozatai következnek, majd a szófaj meg-
jelölése.

A szócikkfej végén a stílusértékre, a gyakoriságra és a használati körre vonat-
kozó megjegyzések találhatók. Az állandósult szókapcsolatok minősítései és azok 
a minősítések, melyek a címszónak nem minden jelentésére vonatkoznak, közvet-
lenül a jelentésmegadás előtt állnak. A stílusminősítések kivétel nélkül a gyűjtő 
Gégény Jánostól származnak azért, mert a stílusminősítések viszonyítási alapja 
minden esetben a börtönszlenget használó közösség ítélete volt, hiszen nem az 
a fontos, hogy egy kívülálló milyennek véli ezeket a szavakat, hanem hogy akik 
használják (az elítéltek) milyennek szánják, ha mondják, és milyennek érzik, ha 
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hallják. A stílusminősítések közül hiányzik, illetve csak ritkábban szerepel a gya-
kori használatra utaló (gyak) és a tréfás (tréf) minősítés. Ennek oka az, hogy a 
szavakat minősítve Gégény János a ritkának (ritk) vettek kivételével lényegében 
minden további adatot gyakorinak jelölt, ezért a gyak minősítést elhagytam a 
szócikkfejből, míg a szintén majdnem minden szócikkhez megadott tréf minősí-
tést utólag megszűrtük, és csak a legindokoltabb esetben hagytuk meg. Ez tehát 
azt jelenti, hogy az a szócikk vagy jelentés (a felvett adatok többsége), ahol külön 
nincs jelölve a használati gyakoriság, gyakori használatúnak tekinthető, illetve 
ahol nincs más hangulati minősítés megadva, az a szó, kifejezés bizonyos mérté-
kig tréfásnak számít.

A szócikkek bevezető része után következő értelmező és szemléltető részben 
kapnak helyet az értelmezett szójelentések, az egy-egy jelentésbeli használatra 
vonatkozó megjegyzések, valamint a jelentéseket és a szóhasználatot szemléltető 
példák.

Az önálló jelentéseket félkövér arab szám különíti el egymástól. A jelentések 
egy részét köznyelvi vagy szaknyelvi rokon értelmű szavakkal és kifejezésekkel 
értelmeztem (célszerszám … (Lő)fegyver), más részükben pedig kifejtő értel-
mezést alkalmaztam (centi … Általában közönséges 150 centiméteres mérősza-
lag (szabócentiméter), ami az elítéltek szabadulásig hátra levő 150 napjának visz-
szaszámlálására szolgál, minden nap levágva belőle egy centiméternyit). Néhány 
esetben az értelmezés után zárójelben a szó jelentését, használatát a fogalomhoz 
kapcsolódó szokások leírása egészíti ki. A jelentések megadása során gyakran 
támaszkodtam Szabó Edina munkájának (2008) meghatározásaira, hogy a két 
szótár szócikkei ezáltal még inkább összevethetők legyenek.

Azokban a szócikkekben, melyekben a bennük tárgyalt szónak van rokon ér-
telmű megfelelője a börtönszlengben, ott az értelmezés utolsó szava az ún. vezér-
szócikk címszavául kiválasztott, félkövérrel szedett börtönszlengszó (lefalcol … 
Megszökik; télakol). Ez általában a fogalom megnevezésére használt legismer-
tebb szó.

Néha előfordul, hogy a vezérszócikkre utaló szó nem pontos megfelelője a 
szócikkben tárgyalt szónak, vagy nem is feltétlenül tekinthetők szinonimáknak, 
inkább csak a közös jelentésmező fogja össze őket, mint például a kártyával tör-
ténő csalás különböző fajtáit megnevező szavakat, melyeket mindet a hintázik 
vezérszócikkbe soroltam be.

A jelentésmegadásokat a szótár helyenként dőlt betűvel szedett szabad példák-
kal is szemlélteti. A példamondatok jelentését általában csak ott adtam meg, ahol 
feltételezhető, hogy az adott szócikkből nem derül ki egyértelműen.

Részben szemléltető anyagként, nagyobb részt önálló jelentésegységként épül-
nek be a szócikkekbe az állandósult szókapcsolatok. Az értelmezett szókapcso-
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latok kivételével félkövér betűvel szedett rövidítések jelölik a kifejezés típusát; 
például: Szh: szóláshasonlat, R: rigmus stb. Egy-egy jelzés után az összes abba a 
típusba tartozó szókapcsolatot felsorolom.

A többjelentésű szókapcsolatok jelentéseit félkövér kisbetűk választják el. Pél-
dául: Jégre tesz: a) Megöl; hazavág. b) Eltesz későbbre, elhalaszt; jegel.

A szócikkek záró részében két, a vezérszócikkekében három egység található. 
Először a címszóból alakult igekötős alakokra (kerel… Ik: be~, fel~, meg~) és az 
olyan összetételekre utalok, melyekben a címszó utótagként szerepel (kéró… Ö: 
kamu~, mujkesz~). Ezt követik szögletes zárójelben a szó eredetére, etimológiá-
jára vonatkozó adatok. Az etimológiát gyakran helyettesítik a szócikk értelmező 
részében vö. rövidítés után álló utalások, melyek hasonló jelentésszerkezetű vagy 
hasonló eredetű szóra mutatnak. Ezt a funkciót a vezérszócikkre utaló szavak is 
betölthetik. (Az etimológiákban szereplő köznyelvi szavak jelentését többnyire a 
Magyar értelmező kéziszótár alapján adtam meg.)

A vezérszócikkek záró részében szinonimamutató is található. Itt, a szócikk-
től kvirt gondolatjellel elválasztva, azoknak a szótárban megtalálható szavaknak 
a betűrendes felsorolása következik, melyek ugyanazt a fogalmat nevezik meg, 
mint a címszó, illetőleg a szócikkben tárgyalt kifejezés. Ha a szinonimák a cím-
szó jelentései közül csak az egyikre vonatkoznak, akkor a rokon értelmű szavak 
ez után a jelentés után állnak.
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ált. általában
ang. angol
baj.-osztr. bajor-osztrák
birt. birtokos
biz bizalmas(kodó)
cig. cigány5

durva durva, bántóan közönséges
E/1, 2, 3 egyes szám 1., 2. vagy 

3. személy(ű)
fn főnév
fr. francia
gúny gúnyos
gyak. gyakran, gyakori
haszn. használatos, használva
héb. héber
hsz határozószó
hiv. hivatalos forma, a hivatalos 

börtönnyelvben haszn. alak
ige ige
Ik a címszóval alkotott igekötős 

ige
ill. illetve
in igenév
isz indulatszó
jid. jiddis
K közmondás
kat. szl. katonai szleng
kedv kedveskedő
kif. kifejezés
lat. latin
ld. lásd
lengy. lengyel
m. magyar
mn melléknév
mn-i melléknévi
msz mondatszó
ném. német

nyj. nyelvjárás(i)
ol. olasz
or. orosz
oszm. oszmán-török
osztr. osztrák
Ö a címszóval alkotott összetétel
pej rosszalló, elítélő, pejoratív
R rigmus
Rég régi, elavulóban lévő
ritk ritka, kevesek által használt
ritk. ritkán
rom. román
röv. rövidítés; rövidítve
sp. spanyol
szép szépítő, körülíró
Szh szóláshasonlat
Szj szójárás
szlk. szlovák
szn számnév
szrag személyrag
ti. tudniillik
tkp. tulajdonképpen
tn tárgyatlan (ige)
tny. tolvajnyelv
tréf tréfás
tréf. tréfásan
ts tárgyas (ige)
tsz. többes szám
ua. ugyanaz
Új új, napjainkban keletkezett
ún. úgynevezett
uo. ugyanott
v- (vki, vmi) vala- (valaki, valami)
v. vagy
vö. vesd össze

Rövidítések

5 A Sittesduma cigány eredetű szavairól: Kis 2014.
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~ a címszó változatlan alakját (az ikes igéknél az -ik nélküli igetövet) helyettesítő jel
I a címszót utolsó magánhangzóján ékezettel kiegészítve helyettesítő jel
/ vagylagosság jele; állandósult szókapcsolatokban, jelentésmegadásokban az előtte 

és utána álló szavak bármelyike használható
( ) a szokásos használaton kívül: a) a címszó után a kiejtést vagy az alakváltozatokat, 

b) a kifejezés szabadon használható vagy elhagyható részét, c) az értelmezések-
ben a nem kötelező jelentésjegyeket, d) két szófajú címszó összefoglaló értelme-
zésében a második szófajnak megfelelő értelmezést foglalja magában

〈 〉 a) a fogalomköri, a tárgyköri, illetve a használatköri megszorítást, b) a jelentés 
helyett a használat körülírását és c) a szócikk értelmező részében a nyelv tani vagy 
jelentéstani megjegyzést foglalja magában

[ ] a szócikk végén az etimológiát foglalja magában
→ ← a szókapcsolatok értelmezése annak a szónak a szócikkében található, amelyre a 

nyíl hegye mutat
’…’ a példamondatok után és az etimológiákban a jelentést fogja közre
? etimológiában az ismeretlen vagy bizonytalan eredet, illetve ilyen származtatás jele
< az etimológiában az átvétel irányát mutatja
↔ etimológiában annak a jele, hogy a nyíl előtt és után álló szavak összefüggenek
← etimológiában annak a jele, hogy a (cím)szó a nyíl után álló szóból vagy szavak-

ból, illetve annak vagy azoknak hatására, analógiájára keletkezett
+  az etimológiában az összetett szó elő- és utótagja között álló jel
× az etimológiában a szóvegyülés jele

Jelek

ā á
č cs
ch cs
čh csh (he he ze tes cs)
dy gy
dž dzs
ē é

ī í
kh kh (he he ze tes k)
ō ó
ph ph (he he ze tes p)
s sz
š s
sh s

th th (he he ze tes t)
tj ty
ū ú
x ch („ke mény” h)
ž zs
zh zs

A cigány szavakban használt betűk és hangértékük
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A, Á
abajgat tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~.
ábécézik tn ige A rabábécé jeleivel a 

falon vagy vmilyen csővezetéken kopogva 
„beszél”, üzen. — dobol, kopog, morzézik, 
szegel.

ablak Kedvezmény az ~ban: gúny Nincs 
kilátás az idő előtti szabadulásra. Pénz az 

~ban: Nincs pénz. [< Pénz az ablakban, 
a rablóulti kifejezése, amikor senki nem 
kap semmit, mert a bukott pontok (pénz) 
ugyanannyi, mint nyert pontok (pénz)].

ablakdísz fn gúny A cellaablak rácsa. 
— ketrec, majomketrec, rabfogó, ropi, 
vas, vasfüggöny, vaskeret, zengő.

abortuszmaradék fn ritk, gúny Kis 
termetű ember; cinó.

abrak fn Étel; kajesz. Mi volt az abrak? 
[< abrak ’szemes vagy egyéb nem szálas 
takarmány’].

abrakol ts ige Eszik; burkol.
abrakos fn ritk Vállra akasztható étel-

hordótáska, amelyben a fogvatartottak a 
munkahelyre viszik az ennivalót. — bakó, 
szütyedli, szütyő, tatyó, tütyő. Vö. kasta.

abriktol ts ige Ver, megver; elmáráz.
abriktoló fn Borotva. — vérkínzó.
acélkarperec fn Bilincs; mandzsova.
acélmaris fn ritk Fegyver; célszerszám.
acid fn LSD (kábítószer); tripp. [< d-ly-

sergic acid diethylamide ’ua.’].
acskós fn ritk Kábítószer-fogyasztó, aki 

nejlonzacskóból lélegzi be a különböző bó-
dulatot keltő vegyszereket (parkettalakkot, 
hígítót, ragasztót). [< zacskós].

ad R: ~j egy →puszit, legyünk buzik!
ádám fn Ecstasy (kábítószer); eksz.
addig K: ~ jár a →korsó a kútra, míg 

meg nem basszák a vízhordó lányt.
adi fn Rég Ötszáz forint(os bankjegy). 

[< A régi ötszáz forintos bankjegyen Ady 
Endre arcképe volt látható]. — kékhasú, 
lila, meredtszemű, nagycsákó, ötkilós.

adidaszos mn és fn gúny 1. AIDS-es 
(beteg); érces. 2. Fertőzött. (Bármilyen 
fertőző betegre mondják).

adó fn (Az erősebbnek) védelemért 
rendszeresen adott, fizetett cigaretta, kávé, 
esetleg pénz stb. vagy kizsarolt jutalék 
vmilyen üzletből, jövedelemből, keresetből. 
Forgalmi ~: Drog- és gyógyszerárusok által 
védelem fejében fizetett pénz, kávé vagy 
cigaretta. — belépőjegy, járandóság, lak
bér, látópénz, mellékes, potova, sáp, sarc, 
vám. Vö. ebadó.
adófizető fn Az a rab, akinek rendszere-

sen fizetnie kell, hogy nyugta legyen. — al
bérlő, csirikli, ügyfél, veréb, verebentyű, 
vincsaft.

adomány fn gúny A börtön által adott 
fizetés, rabkeresmény. — alamizsna, bón, 
boni, bónpénz, éhbér, gályaspejz, gázsi, 
gyes, kegyelemdöfés, koldusbér, könyör
adomány, lé, nyugdíj, rabbér, sóravaló, 
spájz, spájzpénz, zsebpénz, zsold. Vö. bón.
adóvevő fn 1. pej Áruló; vamzer. 2. Fül; 

lokátor. Komoly adóvevők vannak a fején 
’Nagy füle van’.

adózik ts ige (Védelemért cserébe vagy 
csak hogy ne verjék meg) az erősebbnek 
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időről időre cigarettát, kávét ad, esetleg 
pénzt fizet; potovázik. Ik: le~ik.

adóztat ts ige Fizettet (pl. védelemért 
cserébe vagy csak az erősebb jogán időről 
időre cigarettát, kávét, esetleg pénzt köve-
tel a másiktól). — beterhel, bírságol, meg
vámol, sápol, sápoltat, sarcol, vámol.

áfkáte Ld. ávkáte.
ág fn ritk Hímvessző; dákó.
agár fn gúny Sovány; csontrakéta.
agitátor fn gúny Operatív tiszt, börtön-

ben dolgozó nyomozó; szimat.
agy Doktor ~: ritk Okos ember; dup

lafejű. [< Dr. Agy, egy televíziós rajzfilm 
szereplője.] Nagy az ~a: Örül. Most nagy 
az agya! Megnyerte ezt a kártyapartit, de 
fog még sírni is! →Elborul az ~a. →Elönti 
az ~át a szar. ~ára megy a →víz.

agyagedény fn pej Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög. 
Népművészeti ~: Ua.

agyal tn ige Gondolkodik, töri a fejét. 
— filóz(ik), golyózik, sakkozik, skubizik.

agyament mn ritk, gúny Bolond; dili
nyós.

agyar fn Fog. Fáj az agyaram. ~ára 
kapja a →csutorát.

agyas mn 1. Okos; duplafejű. Ez agyas 
nagyon! 2. Fortélyos, ravasz, kitanult, 
mindenfajta nehéz helyzetben jártas, aki-
nek nem lehet újat mutatni; rafkós. 3. gúny 
Bolond, hülye; dilinyós. Az agyas! Azt hit-
te nem derül ki!

ágyas fn pej Nőként kezelt homoszexu-
ális férfi; köcsög.

agyatlan mn pej Bolond, hülye; dili
nyós.

ágybetét fn ritk, pej Prostituált; rinya.
agyilag ~ zokni←.
agymenő mn és fn Okos (ember); dup

lafejű. Nem voltál agymenő, amikor oda-
adtad az órádat kölcsön!

agymosó fn gúny 1. Fegyház. — egy
ház, elitnegyed, fegyi, haláltábor, kalit
ka, kripta, lordokháza, siralomház. Vö. 
sitt. 2. Pszichológus; nagysámán.

agyonmáráz ts ige Agyonüt; kisimít.
agyonpuszavel ts ige ritk Leszúr, 

agyonszúr; puszovál.
agytröszt fn ritk Okos; duplafejű.
ágyú fn 1. Fegyver, puska. 2. Pisztoly; 

stukker. 3. ritk Hímvessző; dákó. 4. Kar, 
bicepsz; malac. Hanyas az ágyúd? – 52-es! 
’Milyen vastag a karod? – 52 centis.’ 5. Ász, 
adu a kártyában. 6. Cigarettatöltőgép; 
cseterő.

agyvelő Eldobja az agyvelejét: Megle-
pődik, elképed; behidal. Ha ezt meglátja, 
eldobja az agyvelejét.

agyzsugorító fn Pszichológus; nagy
sámán.

ahrem mn pej Trükkös, megtévesztő. 
Vö. akremos. [< tny. Áchrem ’hátulról’ (JV. 
54), akrem ’hátsó, hátul’ (Szir. 15), akrem, 
achrem ’hátulról’ (Kiss 43) < jid. acher, 
achor ’mögé, mögött, hátul’ (Dahn 4), jid. 
achar ’után, utána’ (Faz. 92)]. — fleós.

ájerol (ajerol is) tn ige Betör; becsen
get. [?< ’levegőztet, szellőztet’ < ájer ’le-
vegő’].

ajka fn Ajkám: ritk, Anyám (Debrecen). 
Jaj, ajkám!

ajser mn ritk Módos, gazdag, tehetős; 
vastag. [< jid. ojscher ’gazdag (ember)’ 
(Dahn 4)].

ajtó Behegesztik/ ráhegesztik az ~t: Sok 
év börtönbüntetést kap. Rározsdállt az ~: 
Régóta börtönben van. Szj: Nincs olyan ~, 
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ami ki ne nyílna egyszer: Majd csak kisza-
badulunk egyszer! 〈Hosszú börtönbünteté-
süket töltő elítéltek vigasztalják így egy-
mást és önmagukat〉.

ajtónálló fn 1. A zárkaajtónál őrködő 
rendőr vagy börtönőr. — poszt. Vö. zsaru, 
smasszer. 2. Figyelő ember, a betörő segí-
tője, aki betörés közben őrt áll; hesszelő.

akadémia fn 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. Rácsos ~: Ua. [< Ti. a bűnözők itt 
sokat tanulnak egymástól].

akadémikus fn ritk 1. Fogvatartott; 
sittes. 2. Sok időt börtönben töltött, ta-
pasztalttá, kitanulttá vált fogvatartott; raf
kós. [< akadémia].

akasztás fn ritk 1. Vallatás, kihallga-
tás; vamzeroltatás. 2. Bírósági tárgyalás. 
— felvonás, kivégzés, vallatás, vallató.

akció fn 1. Bűncselekmény; balhé. 
2. Pornófilm, szexfilm; akciófilm. 3. Zár-
kaellenőrzés, kutatás; hipis.

akciófilm fn Pornófilm, szexfilm. — 
akció.

akciókrém fn Anális közösülésnél hasz-
nált síkosító krém.

akciós fn 1. Áruló, besúgó; vamzer. 
2. Büntetés-végrehajtási kommandós; fe
ketekutya.

akciózik tn ige 1. Pornófilmet néz. 
2. 〈Férfi〉 önkielégítést végez; hokizik. 
3. Prostituált üzletszerű kéjelgést folytat-
va ügyfelet vár, szólít le, fel-alá sétálgatva 
magát kínálja; rodázik.

akemált fn Fogvatartott, rab; sittes.
akkora Szh: ~ az →orra, mint a bazi-

lika kilincse.
akna fn pej Névtelen levél, amiben fel-

jelentenek vkit. [< aknamunka ’titokban 
folytatott ártó szándékú tevékenység’].
aknavető fn pej Névtelen feljelentő. [Vö. 

akna].

aknáz tn ige pej Csapdát állít.
akrem fn pej 1. Hazugság; kamu. 

2. Csel, trükk, félrevezetés, becsapás; hin
ta. [< tny. Áchrem ’hátulról’ (JV. 54), akrem 
’hátsó, hátul’ (Szir. 15), akrem, achrem ’há-
tulról’ (Kiss 43) < jid. acher, achor ’mögé, 
mögött, hátul’ (Dahn 4), jid. achar ’után, 
utána’ (Faz. 92)].

akremos mn pej Hazug, hamis, nem 
igaz; kanyhalós. Hagyjuk ezt az ~ dumát! 
’Elég volt a hazugságból!’ [Ld. ahrem].

akremoskodik tn ige pej Hazudik; ka
muzik.

aktakukac fn pej Nevelő; apu.
akusztika 〈Lehallgatott helyiségről 

mondva:〉 Jó az akusztikája: Nincs lehall-
gató benne; rossz az akusztikája: Lehall-
gatják.

akvárium fn ritk 1. Fogda; fogszi. 
2. Olyan fogda vagy zárka, ahol tehetősebb 
rabok vannak. Vö. cella.

alacuzánem fn Minden, összes hol-
mi. – Pakoljon! – Minden cuccomat vi-
gyem? – Persze, alacuzánem. [< ném. alles 
zusammen ’minden együtt’]. — kocsi, ló; 
szakoféló. Vö. cumó.

aláfeszít tn ige ~ vkinek: Nemileg ma-
gáévá teszi; megdug. Aláfeszítenék annak 
a csajnak!

alagsor fn ritk Biztonsági zárkák, fog-
dák (Gyűjtő).

alagút ~ba kerül: Felveszi a munkát (Sze-
ged). Alagutat ás/ épít: Szökik, szökésre 
készül; télakol. Mi ez a kopácsolás? Csak 
nem alagutat ásnak?

alágyújtós fn A lábujjak közé papír el-
helyezése és meggyújtása.

aláikszel ts ige Aláír. Na, aláikszelted 
ezt a papírt? — alákapar.

alákapar ts ige Aláír; aláikszel.
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alaki fn Rég Kötelező séta, ahol a séta-
vezető vezényelt, és egyszerre kellett lépni 
vezényszóra.

alakít tn ige 1. Szerepet játszik, jól ad 
elő egy hazugságot; kamuzik. 2. pej Bajt 
csinál, szétveri a zárkát; balhézik. [< ala-
kít ’színészileg megjelenít’].

alakulótér fn Az udvar, ahol a fogva-
tartottak felügyelettel sétálhatnak; korzó. 
[< alakulótér ’a laktanyákban, katonai tá-
borokban az alakulat sorakozására kijelölt 
hely’].

alákúr tn ige ~ vkinek: durva 1. Nemi-
leg magáévá teszi; megdug. 2. A háta mö-
gött szervezkedik ellene, (szándékosan) árt 
neki (elárul, felad); alátesz.
alálő tn ige ~ vkinek: Nemileg magáévá 

teszi; megdug.
alamizsna fn pej Börtön által adott fi-

zetés; adomány.
alany fn pej Bűncselekmény sértettje, 

áldozat; pancser. Te alany, én állítmány!
alápakol tn ige ~ vkinek: ritk, gúny 1. A 

háta mögött szervezkedik ellene, (szándé-
kosan) árt neki (pl. elárul, felad); alátesz. 
2. Nemileg magáévá teszi; megdug.

alapoz tn ige Szórakozás előtt alkoholt 
iszik; piál. Már otthon alapozni kell, mert 
a diszkóban drága a pia.

alapszabály fn Belső íratlan törvény, 
amit nem ajánlatos megszegni.

alátámaszt ts ige Alulról vki állát ököl-
lel erősen megüti; beborít. Mondtam vala-
mit, nem hitte el, én meg alátámasztottam.

alátesz tn ige ~ vkinek: pej 1. A háta 
mögött szervezkedik ellene, (szándékosan) 
árt neki (elárul, felad). — alákúr, alápa
kol, alávág, ver. Vö. megszívat. 2. Nemi-
leg magáévá teszi; megdug.

alattvaló fn durva 1. Betört, átnevelt 
személy. 2. Megalázott, másokat kiszolgá-
ló fogvatartott; csicska.

alávág tn ige ~ vkinek: 1. Nemileg ma-
gáévá teszi; megdug. 2. A háta mögött 
szervezkedik ellene, (szándékosan) árt 
neki; alátesz.

aláver tn ige ~ vkinek: 1. durva Ne-
mileg magáévá teszi; megdug. 2. A háta 
mögött szervezkedik ellene, (szándékosan) 
árt neki; alátesz. 3. Alulról felfelé történő 
ütéssel megüt vkit; beborít.

albérlet fn szép Az a zárka, ahol csak 
néhány napot ideiglenesen tölt vki, míg a 
végleges helyére nem kerül. Vö. cella. — 
albi.

albérleti ~ duma←.
albérlő fn Az a rab, akinek fizetnie kell, 

hogy nyugta legyen; adófizető.
albi fn 1. Albérlet. Tudsz valami jó 

albit? 2. Az a zárka, ahol csak néhány na-
pot ideiglenesen tölt vki, míg a végleges 
helyére nem kerül; albérlet.

album fn A bűnözők fotóit tároló al-
bum.

áldozat fn pej Olyan (gyenge fizikumú) 
ember, akire rá van írva, hogy áldozat lesz; 
pancser. Na, nézd ezt az áldozatot! Gon-
dolhatod, mi lesz vele, ha beteszik a hatos 
zárkába! A minimum az, hogy mindenét 
elveszik, csicska lesz, de ezzel az áldozat 
ábrázattal seggbe is tetoválják…

áldozataspiráns fn pej Prostituált ven-
dége (akit többnyire kirabol a prostituáltat 
dolgoztató férfi); numerahuszár.

ales fn 1. Alezredes. 2. ritk Börtönben 
dolgozó, magasabb rendfokozatú személy; 
nagykutya. [< alezredes, hiv. röv.]

alfa fn Alfa Romeo típusú személygép-
kocsi. — romi.

alfahím fn A többieknél erősebb, ma-
gának öklével tekintélyt, tiszteletet kiví-
vott, társai által vezetőnek elfogadott fog-
vatartott; menő.

alfarhang fn Szellentés; végbélfütty. 
[A ’fing’ szó tréfás elnevezéseiről vö. „kis-
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diákok, a magyar nyelv csodálatos kifejező 
erejét illusztrálandó, hajdanában azt állítot-
ták, hogy minden magánhangzóval leírha-
tó, például: a – alfarhang; é – végbélszél, ö/ 
ő böndőgőz, u – lukszusz, ű – űrgyűrűbűz” 
(Czigány 1998: 76); vö. még (á)vágánygáz, 
segglehelet, ürügyürüfütty.]

alfonz fn ritk Prostituált kitartott sze-
retője, illetve nőt védelemért, pénzért 
prostituáltként dolgoztató férfi; májer. [?< 
Alfonz, ifj. Alexander Dumas: Alfonz úr 
(Monsieur Alphonse) c. színművének cím-Monsieur Alphonse) c. színművének cím- Alphonse) c. színművének cím-
szereplője].

ali fn Alsó (lap a magyar kártyában). [< 
alsó].

alibaba fn ritk Török ember.
aligálló fn ritk, gúny Kocsma; krimó.
aligéles fn ritk Kis címletű pénz. [< 

alig + éles ’pénz’: szinte nem pénz].
aljas ~ban nyomul: pej Aljas módon vi-

selkedik; unfrankózik.
alkalmazott fn ritk, szép Másokat ki-

szolgáló fogvatartott; csicska.
alkalmi ~ dísz←.
alkesz fn pej 1. Alkoholista, iszákos, ré-

szeges ember. — alkeszos, alkoholbúvár, 
dianás, stampedlihuszár, szivacs. 2. Ré-
szeg ember; tintás. 3. Alkohol, szeszes ital; 
pia.

alkeszol tn ige Szeszes italt fogyaszt; 
piál.

alkeszos mn ritk 1. Alkoholista, iszá-
kos ember; alkesz. 2. Részeg; tintás.

alkohol fn gúny Bármilyen házilag 
készített alkoholtartalmú ital vagy alkohol 
tartalma miatt fogyasztott tisztálkodó szer. 
(Pitralon, golyósdezodor, Barbon arczselé, 
fogkrém vízben oldva, Ovenall szájvíz, kan-
nában kenyérrel erjesztett gyümölcs stb.).

alkoholbúvár fn ritk 1. Alkoholista, 
iszákos ember; alkesz. 2. Részeg; tintás.

alkonyodik tn ige Vmi rossz (elsősor-
ban a tárgyalás) ideje közeledik. Miért vagy 
olyan búvalbaszott? – Alkonyodik! Holnap 
tárgyalás, és semmi jóra nem számítok…

alkot ts ige Főz, süt. Mit alkotott a csá-
vó?

áll1 Elébe ~: Felteszi a kezeit verekedés-
hez, szembeszáll, nem hátrál meg; felpa
kol. →Középre ~. R: Háttal ~tam, mindent 
→láttam.

áll2 ~on pattint: Megüt, állon vág; be
borít.

állami mn Büntetés-végrehajtási, a 
büntetés-végrehajtáshoz tartozó, a bünte-
tés-végrehajtás által adott, nyújtott; bévés. 

~ pali: Büntetés-végrehajtásban dolgozó 
ember, büntetés-végrehajtási alkalmazott; 
bányadolgozó.

állásnélküli gúny fn Nem dolgozó el-
ítélt. (A nem dolgozó elítéltek külön körlet-
ben laknak.)

állat fn pej 1. (Ijesztő külsejű, nagyda-
rab) erőszakos, agresszív ember; kannibál. 
Vö. zorkó. 2. Izmos, erős ember; kajak. 
Gyúrós ~: Ua. 3. Szj: ~ok sorba!: Álljatok 
sorba!

állatkert fn ritk, pej 1. Fegyintézet, 
büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
2. Börtön; sitt. 3. Az a körlet, ahol a nem 
dolgozó elítéltek vannak elhelyezve; re
zervátum.

állatorvos pej fn 1. Szigorú őr. Vö. 
smasszer. 2. ritk Börtönorvos; mengele.
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állatvédő fn gúny Egyházak, missziók 
börtönökbe bejáró, ott közösségi munkát 
végző tagja.

állé fn Hamis pénz. [< ál ’nem valódi’ 
+ lé ’pénz’]. — bóvli(suska), fals dohány/ 
lóvé/ pénz, gagyi dolcsi/ pénz, hamis kes, 
japán áru, kotta, meleg lóvé, műbankó, 
műlóvé, rossz lóvé, trélé, unfrankó lóvé. 
Vö. lóvé.

állófogadás fn ritk Állva történő közö-
sülés (mint a prostituált egyik szolgáltatá-
sa). Nem volt idő, csak egy állófogadásra.

állomás fn 1. Szállítózárka, ahol a rab-
szállító autóra várnak; csurma. 2. Már 
→hazaért a kutyája az ~ról. Még →haza 
se ért a kutyája az ~ról.

alma fn ritk Női mell, emlő; bögy.
álmágos fn ritk, pej, Rég Gyermek-

gyilkos. Vö. killer.
álmenő fn gúny, pej Vezető szerepre 

törekvő, társai közül kiemelkedni akaró, 
magát tekintélyesnek, elismertnek (me
nőnek) képzelő, annak tettető, de a többiek 
által akként el nem fogadott fogvatartott, 
szájhős. (Sok duma, semmi erő – mond-
ják az ilyen emberről.) — álvagány, csi
ribiri, habi(szti), habisztiguszti, hős
cincér, kamuráj, menőmanó, műmájer, 
pléhvagány, prézlibetyár, prézlimájer, 
svagi, tigris, vécére/ vécébe menő, vaga-
bunkó. Vö. menő.
álmenősködik tn ige Nagyképűskö-

dik, beképzelten viselkedik, magát a töb-
bieknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja, 
jóllehet erre semmilyen (erő- vagy észbeli, 
anyagi) alapja nincs. — hőscincérkedik, 
műmájerkodik, rambóskodik. Vö. me
nősködik.

álmosít ts ige gúny Untat; fáraszt. Ne 
álmosíts már ezzel az unalmas dumával!

álmoskönyv fn gúny Börtönszabályzat 
(ami tele van az fogvatartottak számára 
unalmas szöveggel); regula.

almoz tn ige gúny Ágyaz. Mit bajlódik 
annyit az ággyal? – Szemlére almoz! — fe
hérít, vackol.

álnév fn gúny Gúnynév, csúfnév.
álom fn LSD (kábítószer); tripp.
álomház fn ritk, gúny A rendőrség 

épülete; jard.
álomkastély fn ritk, gúny 1. Fegyinté-

zet, büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
2. Börtön; sitt.

álomország fn ritk, gúny Bordélyház; 
kurvabarlang.

Álompuszta fn gúny Állampusztai Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézet.

álruhás fn ritk, gúny Nyomozó; nyo
minger.

alsó fn ritk Nadrág; kalca.
alsóágyas fn és mn Alsó ágyon alvó, 

kiváltságos (fogvatartott). (Az alsó ágy a 
menőké szokott lenni, akiknek erő alapján 
jár, vagy a betegeké, akiknek az orvos elő-
írja. Vö. dobcsis.)
alsóbbrendű mn és fn durva Az elítél-

tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

alsófogás fn 1. Lábbilincs. Vö. man-
dzsova. 2. Férfi önkielégítés; hoki.

alsópolc fn Az emeletes ágy alsó része, 
alsó ágy. Vö. dobcsi, polc.

altat tn ige 1. Üres ígéretekkel áltat, hi-
teget; kábít. 2. Késleltet, húzza az időt.

altatódal fn Mesebeszéd, nyugtató tör-
ténet; dalmű.

alumínium fn és mn 1. Részeg; tintás. 
Te, ez alumínium! Ne engedjük be a diszkó-
ba! 2. Hamis(ított), nem igazi, mű; gagyi. 
Ezt akarod eladni? Ezt az alumínium órát?! 
3. Gyenge (ember); nudli. Alumínium ez a 
csávó, ez akar kétszáz kilót kinyomni?!

álvagány pej I. fn Magát tekintélyesnek, 
elismertnek (menőnek) képzelő, annak tet-
tető, de többiek által akként el nem foga-
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dott fogvatartott, szájhős; álmenő. II. mn 
Nem jó, rossz. [Vö. vagány ’jó’].

alvajáró mn és fn pej Erős nyugtatókon 
élő (labilis ember). — gyógyszeres, rivós.

alváz fn szép Fenék; bul. Jó az alváza 
’Formás feneke van’.

alvilág fn Éjszakai élet. Hol dolgozott 
eddig? – Csak az alvilágban. Kuveros vol-
tam egy night-clubban. ’Hol dolgozott ed-
dig? – Csak az éjszakai életben. Ajtónálló 
voltam egy night-clubban.’

amazon fn pej Női szerepű, erőszakos 
homoszexuális férfi, aki akár verekszik is 
az elérendő partnerért; köcsög. Vö. buzo
gány2.

amcsi fn 1. Amerikai ember. 2. ritk 
Dollár; dolcsi.

amfartus fn Infarktus (Szeged). Ne 
nézz már így, mert félelmemben amfartust 
kapok!

amfóra fn pej Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög.

amnesztia fn 1. Tartozás elengedése. 
2. Amo szappan; zsidóháj. [Vö. amó ’am-
nesztia, közkegyelem’].
amnesztiafelelős fn Elítélt, aki mindig 

azt híreszteli társai között, hogy amnesztia 
lesz. — amófelelős.

amnézia fn Idő előtti szabadulás, köz-
kegyelem, amnesztia; amó.

amó fn 1. Szappan; zsidóháj. 2. Idő 
előtti szabadulás, amnesztia, közkegyelem. 
— amnézia, amószappan, felszabadítás. 
Vö. kicsúszik. [< amnesztia × Amo szap-
pan. Vö. amnesztia.]
amófelelős fn ritk Elítélt, aki mindig 

azt híreszteli társai között, hogy amnesztia 
lesz; amnesztiafelelős.

amószappan fn Amnesztia, idő előtti 
szabadulás, közkegyelem; amó.
amőba fn gúny Műveletlen, buta; gyö

kér.
anál fn Anális közösülés; análszex.

analfabéta mn és fn gúny Buta, sem-
mihez sem értő (személy), akire semmit 
sem lehet rábízni; dilinyós.

analfusz fn gúny Buta, tudatlan; dili-
nyós. [< analfabéta + -usz].

análica fn ritk Anális közösülés (mint a 
prostituált egyik szolgáltatása); análszex.

análszex fn Anális közösülés. — anál, 
análica, bakanália, egylyukas biliárd, 
po pó szex, seggbekuki, seggbetetoválás, 
seggbeverősdi, segges nemi szeretkezés, 
szapumpáli, tökfájer. Vö. dugás, meg-
köcsögöl, tökretök.

andiámó msz Andiámó!: Gyerünk, si-
ess! [< ol. andiamo! ’menjünk!’].

android fn durva Az elítéltek hierar-
chiá jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. Gyönyörű ~: Ua. Mossál 
fel, te gyönyörű android! [< „Halhatatlan 
vagy, gyönyörű android” (többször ismét-
lődő sor a Quimby együttes Androidő c. 
dalában), android ’ember formájú, emberi 
viselkedésű robot’].

angrussó fn Aranygyűrű, arany ékszer; 
fuksz. [< ángruszti ’ua.’].

ángruszti (ángrusztyi is) fn Aranygyű-
rű, arany ékszer; fuksz. [< cig. angrusti, 
angrustji ’gyűrű’ (Vek. 27)].
angyalbőrös fn Rendőr; zsaru.
angyalpor fn Fenilciklidin, PCP (kábí-

tószer). — lebegés.
ankülé fn ritk Homoszexuális kapcso-

latban a női szerepű férfi; köcsög. [< fr. szl. 
enculé ’homoszexuális’ (tkp. ’seggbeba-
szott’, vö. fr. cul ’segg’)].

antaljózsi fn LSD-vel átitatott bélyeg 
(kábítószer); bélyeg.

anya fn 1. Lány, nő; gádzsi. 2. Nevelő-
nő. Vö. apu. 3. Szh: Csavard le←, mint egy 
hatos It! Ö: mű~, pót~.
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anyaeper fn ritk Kábítószer; káb szi. 
[?< anyarozs ’kábító hatású penész gom ba-
féle’].

anyag fn 1. Kábítószer; kábszi. 2. Ká-
bítószerként használt ragasztó (Palmatex, 
Palmafix, Palmament) zacskóba öntve; szi-
pu. 3. ritk Gyógyszer; bogyó. 4. Eladás-
ra kínált tiltott dolog; zugáru. 5. ritk Nő, 
lány; gádzsi.

anyagos fn Kábítószer-fogyasztó. — tá
pos, tápszeres.

anyagozik tn ige 1. Kábítószert fogyaszt. 
— katkózik, kerál, keráz(ik), kerel, nyal. 
Vö. belő, gyorsít, hernyózik1, kokózik, 
ragasztózik, rivózik, szippant. 2. Kábító 
hatású anyagot tartalmazó, zacskóba tett 
ragasztószerekből (elsősorban Palmatexből, 
Palmafixből) kiáramló gőzt a szájára tett 
zacskóból kábítószerként belélegzi, szipu-
zik; ragasztózik.

anyahomorító fn gúny, durva Anyjá-
val közösülő személy. [< anyaszomorító 
’csintalan, vásott gyermek’].

anyóca fn Nő; gádzsi.
anyósmotor fn Seprű. Markold csak 

meg az anyósmotort! ’Seperj föl!’ — ecset, 
motor.

anyósölő fn ritk Kés; bugyli.
anyu fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. durva 

Homoszexuális kapcsolatban a női szerepű 
férfi; köcsög.

anyuci fn Nő, lány; gádzsi.

apartman fn Zárka; cella.
apatej fn Ondó. ~en nőtt fel: durva 

Gyenge (fizikumú). Vö. nudli. Én anya-
tejet ittam, te meg apatejet! — áru, cucc, 
füst, geconáj, genyó, G-vitamin, kor
pusz, raga, rudas aszpirin, rudoncsepp, 
tajték, tej.

ápol ts ige gúny Ver, ütlegel; elmáráz.
ápoló fn Az a bűnöző, akinek az áldo-

zat, az adós vagy bárki más megverése a 
feladata. — katona.

aprítanivaló fn Pénz; lóvé. Van nálad 
aprítanivaló?

apu fn 1. Nevelő. — aktakukac, cen
zor, dada, nevcsi, varázsló. Vö. anya. 
2. Bíró; mázsáló. Apu jól megmért ’Nagy 
büntetést szabott ki a bíró’.

aranycsillagos fn Tiszti rendfokozatú 
büntetés-végrehajtási dolgozó vagy rendőr; 
nagykutya.

aranyér Felfényezi az aranyerét: ritk, 
gúny Análisan közösül vkivel; megköcsö
göl.

aranyérkukkoló fn ritk Hátul lyukas 
nadrág. Vö. kalca.

aranygombos fn és mn Büntetés-vég-
rehajtási intézetben dolgozó, magasabb 
rendfokozatú (személy); nagykutya. ~, bok-
rétás ember: Ua.
aranykezű fn ritk (Ügyes) zsebtolvaj; 

zsebes.
aranylány fn ritk Prostituált; rinya.
aranytollas fn ritk Büntetés-végrehaj-

tási intézetben dolgozó, magasabb rendfo-
kozatú személy; nagykutya.

arc Leépíti/Letépi az ~át: Szétveri az 
arcát, megveri; elmáráz. Ha még egyszer 
beszólsz, a bátyám letépi az arcod! Nem 
tudja, hogy merre van ~cal: Öntelt, nagy-
képű, beképzelt. Vö. nagyarcú. Ez az új 
csávó nem tudja, hogy merre van arccal, 
be kell tanítani a rendre! →Döntés az ~ba. 
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→Visszavetet az ~ából. Szj: Tedd arrébb 
az ~od!: Menj innen! Vö. leakad.

arcoskodik tn ige ritk 1. Nagyképűskö-
dik, beképzelten viselkedik, magát a többi-
eknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; 
menősködik. 2. Nagyképűsködik, dicsek-
szik, feldicséri magát; habisztiskedik. 
3. Hangoskodik, hőbörög, őrjöng, tombol; 
balhézik.

áresz fn 1. Zárka; cella. 2. ritk, Rég 
Rendőrségi fogda; pandesz. [< ném. Arrest 
’fogda, fogház’, áristom].

áristom fn ritk, Rég 1. Fegyintézet, 
büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
2. Börtön; sitt.

árkád fn Fogda; fogszi.
arnoldka fn ritk, biz Izmos, kisportolt 

testű ember; kajak. [< Arnold Schwar ze-
negger testépítő világbajnok és színész ke-
resztnevéből].

árnyék fn 1. ritk, pej Fegyőr; smasszer. 
2. ~ra megy: Eltéveszt, elvét vmit. [< ár-
nyékra megy/ vetődik ’labdajátékban a ka-
pus a labdát elvéti, mellévetődik’].

áru fn 1. Holmi, a felszerelési és a saját 
tárgyak összessége; cumó. 2. Lopott holmi; 
szajré. Durrantott/ döntött/ dűtött/ meleg ~: 
Ua. 2. Japán ~: Hamis pénz; állé. 3. A bör-
tönben eladásra kínált tiltott áru (tea, kávé, 
cigaretta, dohány); zugáru. 4. Bármilyen 
élelmiszer, élvezeti cikk vagy műszaki 
dolog. 5. Fegyver; célszerszám. 6. Ondó; 
apatej. Az áru ott van a hajában, látod? Ö: 
friss~, gyarmat~, kopott~, vad~, zug~.

árul tn ige Prostituált üzletszerű kéjel-
gést folytatva ügyfelet vár, szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik. ~ja ma-
gát: Ua.

árus fn Az a fogvatartott, aki (tiltott dol-
gokkal) üzletel, megbízást teljesít, vkinek 
dolgozik.

árva mn és fn Olyan (fogvatartott), aki-
nek nincs sem barátja, sem kapcsolattartója.

árvizes mn pej 1. Nincstelen, szegény; 
csóró. 2. Bolond, hülye; dilinyós.

ás →Alagutat ~.
asta msz Asta!: Mutasd! Asta az órá-

dat! [?< cig.].
ász fn I. 1. R: Itt az ~, ott a frász!: Ná-

lam van az adu! 2. A többieknél erősebb, 
magának öklével tekintélyt, tiszteletet kiví-
vott, társai által vezetőnek elfogadott fogva-
tartott; menő. Megkérdem az ászt. II. mn 
Jó, kiváló; lácsó.

aszpirin Nyeles ~: durva Férfi nemi 
szerv, hímvessző; dákó. Rudas ~: Ondó; 
apatej. Fáj a fejem. Van valamid rá? – Itt 
egy kis rudas aszpirin!

asszony fn pej 1. Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 2. Gyáva ember, aki nem áll 
ki magáért; majrés.

asztal Kitesz az ~ra, az ~ra tesz vmit: 
Kitálal, elmond mindent, bevall, vallomást 
tesz; dalol.

átáll tn ige 1. pej Homoszexuálissá vá-
lik; bebuzul. 2. Besúgóvá válik. — oldalt 
vált.

atandé fn A kártyalapok összeadott ér-
téke. Kérik az ~t: Kérik a lapok értékének 
összeszámolását. [< atandé ’〈figyelmezte-
tés, hogy a kártyázó ne tegyen valamelyik 
lapra〉’ < fr. attendez! ’várjon!’].

átbundál ts ige ritk, gúny Becsap, fél-
revezet, rászed; megvezet.

átbundáz ts ige ritk, gúny Becsap, fél-
revezet, rászed; megvezet.

átbútoroz tn ige Egyik zárkából a má-
sikba átköltözik; átcihol.

átcihol tn ige Átpakol, átköltözik. Ci-
holj át a szemközti zárkába! — átbútoroz, 
emigrál.

átfed tn ige ritk Elmenekül, megszökik; 
télakol.
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áthippel ts ige Megmotoz, átkutatja a 
ruházatát. — átsimogat, hipiz(ik), hippel, 
kutat, matat, megkotor, megkotoz, meg
masszíroz, megmogyoróz, mogyoróz, ta-
perol, tapiz, tapperol.

atilla fn Ász a francia kártyában.
atka fn pej Olyan ember, akitől nehéz 

megszabadulni.
átképez ts ige gúny Vmire erővel rá-

szoktat, betör, megtöri az ellenállását (pl. 
csicskává vagy köcsöggé tesz); benevel.

átkódol ts ige Kiveri vki fejéből az 
árulkodás gondolatát is.

átkúr ts ige Becsap, félrevezet, rászed; 
megvezet.

átküld ts ige Megöl; hazavág. Ha még 
egyszer beszól, átküldöm a csávót! ’Ha 
még egyszer sérteget, megölöm!’ Hallot-
tad? A Ferit átküldte valaki.

átlátszó mn ritk Sovány, gyenge; csont
rakéta. [< Átlátszik, mert olyan vékony].

átmegy ~ pincsikutyába←.
átmeneti ~ otthon: Olyan zárka, ahová 

az öt évnél hosszabb időre elítélt fogvatar-
tott szabadulás előtt két évvel kerül kerül, 
hogy felkészüljön a civil életre; átmenetis 
zárka.

átmenetis Átmeneti(s) csoport/ körlet/ 
zárka: Olyan a csoport/ körlet/ zárka, ahová 
az öt évnél hosszabb időre elítélt fogvatar-
tott szabadulás előtt két évvel kerül kerül, 
hogy felkészüljön a civil életre. (Itt ált. 
különböző könnyítések vannak, pl. többet 
telefonálhat, eltávozást kaphat stb.). — át
meneti otthon.

atomállat mn Nagyon jó; lácsó. Atom-
állat volt a kaja!

átsimogat ts ige szép Megmotoz, átku-
tatja a ruházatát; áthippel.

átsuhant ts ige ritk Becsap, félrevezet, 
rászed; megvezet.

átutazó ~ vendég: Szállításban lévő, az 
adott helyen ideiglenesen őrzött fogvatar-
tott (akit pl. csak tárgyalásra visznek át egy 
másik börtönbe); turista.

átüt Át van ütve a →vas.
átvág ts ige Becsap, félrevezet, rászed; 

megvezet. ~ja a búráját: Ua.
átváltoztatott fn és mn gúny Olyan 

(fogvatartott), akinek szabálysértési pénz-
büntetését (annak ki nem fizetése miatt) 
elzárásra változtatták, illetve a pénzbün-
tetés kifizetése helyett a börtönbe vonulást 
választotta; szabálysértős.

átvedlik tn ige Átöltözik.
átver ts ige Becsap, félrevezet, rászed; 

megvezet. ~i a buciját: Ua.
atya fn ritk Bíró; mázsáló.
Ausvic fn gúny A tököli rabkórház. [< 

Auschwitz ’német megsemmisítő láger’]. — 
Tököl. Vö. háká.

ausvici mn ritk, gúny Zsidó; biboldó. 
[< Auschwitz, hírhedt náci haláltábor].

ausz msz (gyak. -nak, -nek ragos szó-
val) Vége, odavan, elpusztult; finító. Ennek 
már ~. [< tny. ausz ’tönkre ment, elintézték, 
vége van’ (Faz. 94) < ném. aus ’ki, el’].

auszkrausz msz (gyak. -nak, -nek ra-
gos szóval) Vége, odavan, elpusztult; finító. 
Ennek már ~. [< ausz ’ua.’].

ávágánygáz fn Szellentés, fing; végbél
fütty. Vö. alfarhang.

avas mn Unalmas (régi, lejárt, elavult). 
Szj: ~ a dumád: Unalmas vagy. [< avas 
’régi, ócska’]. — avétos, fáradt.

avatott mn Olyan, aki már bizonyítot-
ta megbízhatóságát (ezért vannak barátai 
is); fer. Csak olyan embert ajánljatok az 
én zárkámba új lakónak, aki avatott, nem 
szeretnék vamzert!

avázik tn ige Megy, lépeget, gyalogol. 
Ik: be~, el~ik. [< avel]. — avázkodik, 
avel, dzsal(ózik), dzsavel, ereszkedik, 
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evez, gózik, gurul, hurcolkodik, húz, 
koccol, lép, nyomul, szambázik, télázik, 
zizzen, zsal.

avázkodik tn ige Megy, lépeget, gyalo-
gol; avázik.

avel tn ige 1. Jön, megy; avázik. ~ a 
csomago: a) Megy a csomag, fel lett adva. 
b) Csomag érkezik, csomagosztás van a 
börtönben. Na, avelhat a kártya? ’Kezd-
hetjük a kártyázást?’ Ö: el~. [< cig. avel 
’jön’ (Vek. 29)].

avesz msz Avesz!: Menj, takarodj, in-
dulás! Vö. leakad. Na, avesz innen, te kö-
csög! [< cig. aves ’jössz’; vö. avel].

avétos mn ritk 1. Átlátszó 〈beszéd, 
trükk, próbálkozás〉. 2. Elcsépelt, unalmas 
〈szöveg〉; avas. 3. Megbízhatatlan, rossz 
hírű; link. 4. Nem a valóságnak megfelelő, 
hamis, hazug; kanyhalós. 5. Rossz; tréfli. 
6. Bolond, hülye; dilinyós. [< avítt ’ócska, 
kopott’].

ávkáte msz Ávkáte!: Gyere ide! [< cig. av 
kathe! ’gyere ide!’ (avel ’jön’): CigSz. 19].

azer fn Betörés; srenk.
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B
B-30-as Ld. béharmincas.
baba ritk I. fn 1. Nő, lány; gádzsi. 

2. Barátnő; oldalfutó. 3. Hímvessző; dákó. 
Gyere, simogasd meg a babámat! 4. Pénz; 
lóvé. Ö: csuki~, kani~, kis~. II. mn Jó, ki-
váló; lácsó. Ez baba!

bába fn Az a fogvatartott, aki a lenye-
léssel becsempészett tiltott tárgyat (több-
nyire léggömbbe rejtett pénzt) kihányatja, 
vagy a vécézés után megtisztítja.

babaagyú mn Buta, ostoba; dilinyós.
babapörkölt fn Tejbegríz; bébi pör költ.
babáresz (ritk. bábáresz) fn Cigaretta; 

bláz. Szj: ~ a pittyembe!: Adj egy cigaret-
tát a számba! [< pabáresz ’ua.’].

babás mn Jó; lácsó.
babázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-

gez; hokizik. [< baba ’hímvessző’].
babérlevél 〈Tréf. mondják, hogy az étel-

ben talált babérlevél, azt jelenti, hogy meg-
találója levelet fog kapni (ha több van ben-
ne, akkor több levelet is):〉 De szerencsés! 
Az ő levesében volt babérlevél, biztos kap 
ma levelet!

bábos fn Az a fogvatartott, aki a tiltott 
tárgyakat elrejti, illetve lelepleződés ese-
tén fizetségért (többnyire cigarettáért) a 
felelősséget magára vállalja.

babszem fn Kicsi, kis termetű (ember); 
cinó.

badella fn Nagy méretű edény, amiből 
az ételt osztják. — csobán.

badi fn Testépítés. [< ang. body build-
ing ’ua.’] — gyurma.

badis mn Erős, izmos; kajak. [< badi 
+ -s].

baditerem fn Testépítő terem, edzőte-
rem. — bűnbarlang, kanditerem, roncs
telep, vastemető.

badizós mn Testépítő. — gyúrós.
bádogdoboz fn Rabszállító autó; rabó.
bagaretta fn ritk 1. Cigaretta; bláz. 

2. Dohány; széna. [< bagó × cigaretta].
bagarettázik tn ige Cigarettázik; blázol.
bágárez fn ritk Cigaretta; bláz. [< bá-

bá resz ’ua.’ × bagó ’ua.’].
bagarol fn pej Cigány; bokszos. [< 

Bagarol ’egyféle cipőápoló paszta’].
bagoly fn A betörő segítője, aki a betö-

rés ideje alatt őrt áll; hesszelő.
bagolyvár fn A háromszintes ágy felső 

része; dobcsi.
bagóra fn Cigánykenyér, melynek ösz-

szetevője só, liszt és szódabikarbóna; va
karó. [?< cig.].

bagzik tn ige Dohányzik; blázol. [< bag-
zik ’(nyúl, macska) párosodik’ × bagózik].

bagyaretta fn Cigaretta; bláz.
bájdorong fn Hímvessző; dákó.
bajdul tn ige Bolondul, rajong (vkiért, 

vmiért).
bajnok fn 1. 〈Mn-i értelemben haszn.:〉 

Nagyon jó, kiváló; lácsó. [Vö. világbajnok 
’ua.’]. 2. →Olimpiai ~.

bajtárs fn 1. Bűntárs, tettestárs, akivel 
együtt ítéltek el; bünti. 2. A betörő segítő-
je; hesszelő.
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bakanália fn Homoszexuális aktus, 
anális közösülés; análszex. [< bak ’hím 
állat’ + anális × Bacchanália ’Bacchus gö-
rög isten tiszteletére tartott, orgiáig foko-
zódó szertartás’].

bakancs Feldobja/ leadja a ~ot: Meg-
hal; megmulázik.

bakcsi fn Bakancs; bakelló.
bakelló (ritk. bakeló) fn 1. Bakancs. — 

bakcsi, bakeró, bakesz, baki, bálibelépő, 
barelló, buti, dübörgő, nyeles dübörgő, 
pacsker, surci, surranó, topánka, topo
gó. 2. ritk Cipő; skárpi. 3. ritk Csizma; 
meszkó.

bakeró fn Bakancs; bakelló.
bakesz fn ritk 1. Cipő; skárpi. 2. Ba-

kancs; bakelló.
baki fn 1. Cipő; skárpi. 2. Bakancs; 

bakelló.
bakkecske →Öreg bakkecske.
bakó fn Vállra akasztható ételhordó vá-

szontáska; abrakos.
báktáló (baktáló is) fn Szerencse; 

mák. →Taven/ →Tavesz ~! [< cig. baxtālo 
’szerencsés’ (Vek. 31)].

Baktalórántháza →Tavesz ~!
baktat →Tavesz ~ a ló!
bakter1 fn gúny 1. Fegyőr, börtönőr; 

smasszer. 2. A börtön falon szolgálatot 
adó őr, aki a zsiliprendszerű harmonika-
kapukat nyitja. 3. ritk Börtönben dolgozó, 
magasabb rendfokozatú személy; nagyku
tya. 4. Rendőr; zsaru.

bakter2 isz szép Bazmeg. Bakter! Ez 
tényleg megcsinálta!

bál fn Az operatív tiszt általi kihallga-
tás; vamzeroltatás. Bál van! [< operabál, 
ti. az operás ’operatív tiszt’ tartja].

bála fn Doboz (általában cigarettára 
mondva); láda. Egy ~ széna: Egy pakli do-
hány.

Balacskó fn Közép-dunántúli Orszá-
gos Büntetés-végrehajtási Intézet, Baracs-
ka. Elszállították Balacskóra.

baldóver mn ritk Élelmes; rafkós. Bal-
dó ver ez a csávó, nem kell félteni! [< tny. 
baldóver ’lopást kitervelő tolvaj’ < ném. 
tny. Baldower ’tolvajvezető, alkalomszer-
ző’ < jid. baldóver < héb. báál-davar ’aki-
nek szava van, aki már számít a többiek 
sze mé ben’ (Raj 35–36, Dahn 17)].

balek fn (és mn) gúny 1. Könnyen be-
csapható, rászedhető ember; palimadár. 
2. Áldozat; pancser. 3. Lenézett, jelenték-
telen ember; tüdő. 4. Fogvatartott; sittes. 
[< oszm. balık ’hal’ (TESz. I, 228)].

balerina fn gúny Nőies mozgású spor-
toló férfi.

baleset fn gúny Lelepleződés; lebukás.
balett fn Kis súlyokkal végzett edzés.
balfácán fn ritk, gúny Fogvatartott; 

sittes. [< balfácán ’ügyetlen, mafla’].
balfasz fn ritk, gúny Fogvatartott; sit

tes. [< balfasz ’ügyetlen, mafla’].
balfogás fn ritk Tiltott tárgy szabályo-

kat kijátszva történő beszerzése.
balhé fn 1. Bűncselekmény. Benne van 

a ~ban: a) Bűncselekményt követ el. b) Ő is 
bűntárs, elkövető. Bevállalja/ (el)viszi a ~t: 
Beismeri a bűntényt, akár társai helyett is 
vállalja a büntetést, ő lesz a bűnbak, vállalja 
a felelősséget. Kidob/ Kimossa a ~ból: ritk 
Nem tesz rá terhelő vallomást, így kimenti 
a felelősségre vonás alól. Megáll a ~: A vád 
be van bizonyítva, bebizonyosodik, megcá-
folhatatlanul beigazolódik, hogy ő követte 



balhécím bantu

38

el a bűncselekményt. Ö: kajak~, kény
szer~, mű~, pacek~. — akció, balkusz, 
beutaló, bevetés, buli, hakni, hepaj, hirig, 
móka, munka, mutatvány, műtét, okos
ság, smenk, srenk, stikli, ügy, zrí. Vö. 
kajakbalhé, kirakósjáték. 2. Verekedés; 
bruszt. 3. Hangos felfordulás, veszekedés, 
perpatvar; hepaj. 4. Baj, szerencsétlenség; 
tré. Beesik a ~ba: a) Bajba kerül; trére fut. 
b) Bűncselekmény részese lesz. [< ném. 
tny. Balhe ’lárma, rajtakapás, baj’ << jid. 
beholo ’lárma, kiabálás, tumultus’ < héb. 
behālā(h) ’rémület, riadalom’ (TESz. I, 
229, EWUng. 74)].

balhécím fn Betörésre alkalmasnak tűnő 
helyszín címe. — füles, tipp.

balhés mn 1. Erőszakos, verekedős 〈em-
ber〉; bunyós. 2. Rossz; tréfli. 3. Rendsze-
resen fegyelemsértést elkövető, nehezen 
kezelhető, problémás 〈fogvatartott〉. — mó
kás, vadas.

balhézik tn ige 1. Hangoskodik, hőbö-
rög, őrjöng, tombol. Nagyon balhézik vala-
ki, zeng a folyosó! — alakít, arcoskodik, 
csikágózik, emberkedik, fesztiválozik, 
játssza a(z) eszét/ picsáját, megvadasodik, 
műbalhézik. Vö. menősködik, romcsizik. 
2. Nagyképűsködik, beképzelten, provoka-
tívan viselkedik, hőzöng, erejével kérkedik, 
magát a többieknél erősebbnek, fontosabb-
nak mutatja; menősködik. 3. Verekszik; 
brusztol. Ö: mű~ik. [< balhé].
bálibelépő fn Bakancs; bakelló.
bálintgazda fn ritk, pej Fegyőr; smasz

szer. [< Bálint gazda, a televízióból, rádió-
ból ismert kertészeti tanácsadó (tkp. = pa-
raszt ’műveletlen tuskó’)].

balkusz fn ritk, szép Bűncselekmény; 
balhé.

ballag tn ige Szabadul; pótert megy. 
Szj: ~ már a vén diák!: Ua.

báló fn 1. Disznó. Ö: sül~. 2. Ász a 
magyar kártyában. 3. Kövér ember; pacal. 

4. ritk Nőt védelemért, pénzért prostituált-
ként dolgoztató férfi; májer. [< cig. bālo 
’disznó’ (Vek. 32)].

bálómassz fn Disznóhús. [< cig. bālo 
’disznó’ + mas ’hús’ (Vek. 32, 108)].

balos 〈Ételosztáskor ugratásból a kiflire 
mond va:〉 Nekem csak balosat adtál?!

baltásangyal fn ritk, gúny Gyilkos; 
killer.

baltavágás fn gúny Női nemi szerv; 
mizs. Orosz ~: Ua.

bambi fn 1. Üdítőital. — buborék, bu-
zi víz, lónyál, majomvíz, szappanosvíz. 
[< bambi ’egyfajta hajdani szénsavas üdítő 
ital’]. 2. gúny Gyámoltalan, félénk; majrés. 
[?< Bambi, F. Salten állatregényének őz fő-
szereplője].

bán Már azt se ~ná, ha egy →csajt kéne 
megdugni.

banán fn Hímvessző; dákó. Hámozd 
meg a banánom!

banánhéj fn gúny Koronatanú. A Sanyi 
volt a banánhéj, rám beszélt.

bank fn Fogvatartott, akinél sok ci-
garetta, kávé van, és ezzel üzletel; kút. 
(Többnyire minden emeleten van ilyen rab 
a börtönben.)

bankár fn ritk Olyan jómódú fogvatar-
tott a börtönben, aki a kölcsönt (többnyi-
re börtönbeli élvezeti cikkeket: cigarettát, 
teát, kávét stb.) duplán kéri vissza, vagy 
nagyon magas kamatot kér; uzsorás.

bankos fn Olyan fogvatartott a börtön-
ben, aki a kölcsönt (többnyire börtönbeli 
élvezeti cikkeket: cigarettát, teát, kávét stb.) 
duplán kéri vissza, vagy nagyon magas ka-
matot kér; uzsorás.

bankuzsora fn Olyan kölcsön (ált. ci-
garetta, tea, kávé), amikor egy helyett ket-
tőt kell visszaadni; uzsora.

bantu fn és mn gúny Cigány; bokszos.
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bantukán fn gúny Cigány; bokszos. [< 
Batu kán × bantu ’cigány’].

bantunéger fn és mn gúny (Nagyon 
sötét bőrű) cigány; bokszos.

bánya fn ritk 1. Munkahely. [Több bör-
tönben (pl. budapesti Gyűjtőben és a sze-
gedi Csillagban) alagút köti össze a mun-
kahelyet a körletekkel.] 2. Munka; bulcsi.

bányadolgozó fn gúny A börtönben 
dolgozó személy (pl. fegyőr vagy nevelő). 

— állami pali, bévés, élmunkás.
bányaló fn gúny Csúnya nő; dzsun gáló.
bányarigó fn gúny Rusnya, nagyon csú-

nya nő; dzsungáló. [< bányarém ’ua.’].
bányász fn 1. Rég Zsebtolvaj; zsebes. 

2. Munkás, dolgozni járó fogvatartott; me
lós.

bár fn Bordélyház; kurvabarlang.
Baradlai R: 〈Válasz a Hogy hívnak? 

kérdésre:〉 Baradlai Ödön, kapd be a tö-
köm!

barakk fn ritk 1. Több személyes épü-
letsor (Tököl). 2. Sok fogvatartott elhelye-
zésére szolgáló, nagy zárka; hodály.

bárányka fn ritk 1. Kezdő bűnöző, első 
bűntényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fia-
talkorú bűnöző, fogvatartott; efkás.

bárcás fn durva Prostituált; rinya. Vö. 
cédulás. [< bárca ’hivatásos kéjnők ható-
sági igazolványa’].

barelló fn ritk Bakancs; bakelló.
baresz mn Jó; lácsó. [< baró + -esz; vö. 

még cig. bāres ’nagyon’ (CigSz. 22)].
báreszti mn és fn 1. Nagyképű, be-

képzelt, pökhendi; nagyarcú. 2. Pénzes, 
gazdag; vastag. [< cig., vö. baremasko, 
bārimasko ’büszke’ (Vek. 33)].

báresztiskedik tn ige Nagyképűsködik, 
dicsekszik, fölényeskedik; habisztiskedik. 
Mit báresztiskedsz itt, te faszszopó?! Tud-
jad hol a helyed!

bárhang fn gúny Nagyon rossz ének-
hang, fahang. ~ja van: Nem tud énekelni. 
[< bár-hang, ti. Bár ne hallanám! × bár 
’zenés éjjeli mulató’].

bari fn kedv Barát; kampi. Barim vagy! 
Adj egy cigit!

barlang fn 1. gúny Női nemi szerv; 
mizs. 2. Rendőrség; jard.

barna fn Rég 1. Szabálysértősök ru-
hája. [< Barna posztóból készült]. — bo-
hóc ru ha. 2. Olyan fogvatartott, akinek 
szabálysértési pénzbüntetését (annak ki 
nem fizetése miatt) elzárásra változtatták, 
illetve a pénzbüntetés kifizetése helyett a 
börtönbe vonulást választotta; szabálysér
tős. 3. Ürülék, széklet; kula. Leselkedik a 

~ (a málnásból): Nagyon kell székelnie. Vö. 
maci. (Szó szerint: kint van a vége az ürü-
léknek.) 4. Heroin (kábítószer); hernyó.

barnamaci fn szép Széklet; kula.
barnamackó fn szép Széklet; kula.
barnamedve fn szép Széklet; kula.
barnaolíva fn Hasisolaj (kábítószer). — 

(csoki)krém. Vö. kábszi.
barnázik tn ige szép Ürít, székel; ku-

lázik.
baró mn 1. Jó; lácsó. 2. Igazi, nem ha-

mis, valódi; frankó. 3. Megbízható, becsü-
letes; fer. [< cig. bāro, baro ’nagy’ (Vek. 
33) × baromi (jó)].

báró mn és fn Nagy termetű (ember); 
bigi. [< cig. bāro ’nagy’ (Vek. 33) × báró 
’főnemes’; vö. baró].

barolajtos mn ritk Jó; lácsó. [< tny. 
baroraj ’nagy, jó; főnök, gazdag, tekin-
télyes személy’ (Faz. 97); < cig. bāro raj 
’nagyúr’ (CigSz. 22, 97; Vek. 139) × lajt 
’kerekes vízhordó tartály’].

baromarcú mn Buta, hülye, faragatlan; 
gyökér.
bárónő fn ritk Gazdag nő. Vö. vastag.
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baróság fn Bármi (jó étel, alkohol, ká-
bítószer), ami nehezen érhető el a börtön-
ben; jóság.

baróti mn Jó; lácsó. [Ld. barótilajos].
barótilajos mn 1. Jó; lácsó. 2. Valódi, 

nem hamis; frankó. [< Baróti Lajos, volt 
labdarúgó szövetségi kapitány × baró ’jó’].

bartók fn Ezer forint(os bankjegy); rongy. 
[A régi ezerforintos bankjegyen Bartók Béla 
arcképe volt látható].

bárváló mn Gazdag; vastag. Bárváló 
a csávó! El kell kísérni! ’Ez egy gazdag 
ember, ki kell rabolni!’ [< cig. barvalo, 
barvālo, bārvalo ’gazdag’ (Vek. 33)].

basa fn gúny 1. Börtönben dolgozó, ma-
gasabb rendfokozatú személy; nagykutya. 
2. Fogvatartott, aki homoszexuális szere-
tőkkel veszi körül magát, mintegy „háremet 
tart”; bika.

basadó fn Mobiltelefon; basaveló. [?< 
cig. bašadji ’csengő, kolomp’ (Vek. 33), cig. 
bashardo ’ugatós’ (Papp 21)].

basáskodik tn ige pej Az őt körülvevő 
homoszexuális szeretőinek parancsolgat, 
mintegy „vigyáz a háremére”.

basavel tn ige Telefonál; csörög. [?< 
cig. bašavel ’hegedül, hangszeren játszik’ 
(Vek. 33)].

basaveló fn Mobiltelefon. — basadó, 
bor bi ló, bunkofon, cipő, cuccos, csepp
ség, csörgő, gyík, játék, keráló, keramba, 
ketyera, ketyere, ketyeró, kicsi, kicsike, 

kiscipő, kütyü, műszer, picike, szokeráló, 
vas. Vö. telcsi.

bastéle msz Bastéle!: Ülj le! [< cig. besh 
tele! ’ülj le!’ (Papp 22)]. — szagyítyesz.

bástya fn 〈Megszólításként idős ember-
hez:〉 Bátyja; haver. Bástya, adj már egy 
cigit!

baszélget tn ige ~ vkivel: Közösül 
vkivel; dug. Baszélgetni szeretnék veled! 
[< baszik ’ua.’].

baszik →Szevasz, ~nálak, Pityu! Ne 
→félj, embert még nem ~tam, csak te leszel 
a huszonhetedik! R: Kis →gatyában nagy 
faszom, ~ni jöttem, angyalom. Ik: haza~.

baszógép fn Állandóan közösülni kí-
vánó férfi. Kidobott a nőm. Azt mondta 
baszógép vagyok.

baszós fn durva 1. Prostituált; rinya. 
2. Nő, lány; gádzsi. (Gyak. E/1. szraggal) 
~om: Barátnőm; oldalfutó.

bászté fn ritk Fegyintézet; kalitka. [< 
Bastille, a francia forradalom kapcsán is-
mert párizsi börtön].

básztij fn ritk Fegyintézet; kalitka. [< 
Bastille, a francia forradalom kapcsán is-
mert párizsi börtön].

batár fn Autó; verda. [< batár ’üveges, 
fedett hintó’].

báter msz 〈Átok, átkozódás után an-
nak nyomatékosítására használt kifeje-
zés:〉 Ámen, úgy legyen. A lovam haljon/ 
temereljen meg, ha én voltam, báter! | 
Hogy folyjon ki a szemed, báter! [< cig. 
bāter ’úgy igaz, ámen; bizonyisten’ (CigSz. 
22, Vek. 34)].

Batman Ld. betmen.
bátorság fn 〈Rendőrök használta szó:〉 

A kommandósok által elfogott személy. Mi 
van a bátorsággal? 〈érdeklődés szállítás 
közben az elfogott felől, aki többnyire hát-
rabilincselve, fején fekete zsákkal térdel 
egy kocsi hátsó ülésén〉.
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bátya fn biz 〈Fogvatartottak egymás közöt-
ti megszólítása; azt az idősebb fogvatartottat 
szólítják így, akit tisztelet övez〉; haver.

batyu fn Pokrócba kötött ágynemű. Vö. 
kelengye.

bazár fn Börtönbolt, ahol (a magyar 
börtönökben ált. havonta egyszer) vásárol-
ni lehet; spájz.

bazáros fn Orgazda.
bazilika Szh: Akkora az →orra, mint a 

~ kilincse. →Befütyül a Iba.
bázis fn Gyülekezőhely a sétaudvaron, 

ahová csak az egy társasághoz tartozók 
mehetnek oda. Ö: kiképző~.

bazseva fn Hegedű. Ez egy értékes ba-
zse va! [< bazsevál ’hegedül’].

bazseváció fn Cigányzene. Jó bazsevá-
ció van a rádióban! — ba zse válás.

bazsevál ts ige Zenél, elsősorban he-
gedül. [< cig. bašavel ’hegedül; muzsikál, 
hangszeren játszik’ (Vek. 33). Vö. bazsevál 
’〈cigányzenész borravalót remélve〉 a ven-
dég körül sündörög, hogy külön neki 
játszhasson’.]

bazseválás fn Cigányzene; bazseváció.
bazsevás fn ritk Cigány zenész, első-

sorban hegedűs, prímás.
bé szn Két, kettő. — duj.
beakaszt tn ige Berúg. — beáll, be

csápol, becsavar, bekáfol, bekarmol, 

be mátózik, benyal, benyes, benyom, be
szórakozik, beteker, elájul, elkábul, ki
mered, kimerevedik, lepusztul, teletan
kol. Vö. tintás.

bealakít tn ige pej Vmilyen szerepet 
játszik (pl. keménykedik).

beáll tn ige ritk 1. Lerészegedik, berúg; 
beakaszt. 2. Kábítószer hatása alá kerül; 
utazik. Jól beállt a csávó a marihuánától. 
〈Többnyire melléknévi igenévként:〉 Be van 
állva. 3. ~ nála a →remaj, ~ a →kockába/ 
→sarokba, ~ a →sorba.

beállítás →Visszaállítja a gyári ~t.
bealszik tn ige Verekedés közben ki-

ütés miatt elájul. — behéderez, behorkol, 
beszunyál, dzseszára megy, eldzsal.

bealtat ts ige Kiüt, padlóra küld; le
padlóztat.

beás R: 〈Beás cigányokra mondva:〉 Az 
az igazi beás, aki hazavág, és földbe ás. 
Vö. lilaszájú.

beaváz tn ige Bemegy. Vö. avázik. — 
bedzsal, beevez, berongyol.

bebáláz ts ige ritk Elítél; megmér.
bebetonoz ts ige Elás, eltüntet, megöl 

vkit, vmit; hazavág. Na, ez se fog már ta-
núskodni, mert bebetonozzák a Sanyi test-
vérei.

bébi mn Nagyon jó, kiváló; lácsó. [< 
baba ’ua.’].

bebikáz ts ige Egy csipeszes vezeték 
segítségével a 〈nem induló〉 autó akkumu-
látorát egy másikéval összeköti, és arról 
indítja el.

bébipapi fn Tejbegríz; bébipörkölt.
bébipörkölt fn Tejbegríz. — babapör

költ, bébipapi.
beborít ts ige Megüt. — alátámaszt, 

aláver, állon pattint, beköszön, belever 
az etetőjébe, benyom, bepancsol (az ete
tőjébe), betakar, bevág, csavar1, elsül a 
keze, megbombáz, megdübbent, megkí
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nál, megküld, meglegyint, megsimogat, 
megtámaszt, megvág, megzörget, nyom, 
odacsavar, odamázol, odapöttyint, ösz
szekócolja a fogsorát, rácsavar, rápakol, 
rátesz, ráver, telibe vág/ ver. Vö. elmáráz, 
lepadlóztat, szétmáráz, rámozdul.

bebukik tn ige A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül. — becsúszik, bedől, beesik, be
zúg, bezuhan, bukik, buktázik, csúszik, 
dől, elcsúszik, eldől, elesik, elhasal, esik, 
hasal, kipukkad, lebukik, leesik, lesre/ 
mattra fut, megbukik, megcsúszik, meg
dől, meghasal, megzuhan, odaragad, 
pukk ra megy. Vö. bukta.

bebuzul tn ige gúny Homoszexuálissá 
válik. — átáll, bejátszik, bemelegedik, 
bemelegszik, egy kis homok kerül a gé
pezetbe, elferdül, melegedik, melegszik. 
Vö. buzul; bejött mint Rómeó, kimegy 
mint Júlia.

bebüntet ts ige Megbírságol.
becsali fn Kocsma; krimó.
becsápol tn ige Berúg, lerészegedik; 

beakaszt. Jól becsápoltam az este.
becsavar 1. tn ige ~ vkinek: gúny Ne-

mileg magáévá teszi; megdug. 2. tn ige 
Berúg, lerészegedik; beakaszt. Jól becsa-
vartam este… 3. ts ige Megesz, elfogyaszt; 
betermel. Mindent becsavartam, olyan 
éhes voltam.

becsenget tn ige Betör. — ájerol, be
látogat, benéz, berepül, beruccan, bezu
han, felnyom, feszít, hazalátogat, kinyit, 
kiszellőztet, lyukat üt, markecol, meg
látogatja a kérót, nyit, smenkel, srenkel, 
srenkol, zárás után nyit.

becserkész ts ige ritk 1. Befolyása alá 
von. 2. Rávesz vmire; befírol. 3. Kiismer 
vkit. 3. ~i a →gyíkot.

becsicskul tn ige gúny, pej 1. Szolga 
(csicska) szerepbe helyezkedik, csicskává 
válik. 2. Meghunyászkodik, nem mer magá-

ért kiállni. Gyere, dobd fel a kezed! Na, mi 
van? Be csics kultál?

becsipog I. tn ige Jelez a fémkereső 
biztonsági kapu. Ne hozd át a kapun a kést, 
mert becsipog, és megbuksz! II. ts ige El-
árul, besúg; bevamzerol.

becsokizik tn ige Székel, beszarik; ku-
lá zik. Vidd ki a kutyát, mert mindjárt be-
csokizik! [< csoki ’ürülék, széklet’].

becsókol ts ige Megesz, elfogyaszt; be
termel. Becsókolt egy fazék káposztát.

becsúszik tn ige A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik.
becsületsüllyesztő fn ritk Kocsma; 

krimó.
becsülettipró fn ritk Kocsma; krimó.
bedarázik tn ige Megihjed; berinyál. 

Ik: be~. [< darál ’ua.’ < cig. daral, dāral 
’fél’ (Vek. 52)].

bedekó fn ritk Szeszes ital; pia. [< 
Bedeco, kakaómárka].

bedob ~ja a(z) kulcsot/ törölközőt/ unal-
mast: Meghal; megmulázik. Te! Ez be-
dobja az unalmast, úgy látom. Jön már 
a mentő? [Vö. Beadja a kulcsot ’meghal’, 
bedobja a törölközőt ’feladja a küzdelmet’, 
bemondja az unalmast ’(gép, szerkezet) el-
romlik, nem működik többé’]. ~ja magát: 
Prostituált üzletszerű kéjelgést folytatva 
ügyfelet szólít le, magát kínálja; rodázik. 

~ja a →hárit! ~(ja) a →közösbe. ~ a →le-
vesbe.

bedolgozó fn ritk Áruló, besúgó; vam
zer.
bedől tn ige A rendőrség, illetve a bün-

tetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe ke-
rül; bebukik.

bedönt ts ige Ellop; elcsór. Bedöntött 
egy verdát.

bedrabózik tn ige A kábítószerként be-
vett nyugtatótól elbódul, hatása alá kerül. 
Vö. berivózik.
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bedrótoz ts ige Lehallgatókészülékkel 
ellát, vki testére, ruházatára lehallgató ké-
szü léket szerel. — betechnikáz.

bedugít ts ige (Megszégyenítő módon) 
elhallgattat; eldugít.

bedugul tn ige Csendben marad, el-
hallgat; eldugul.

beduin fn pej Cigány; bokszos.
bedupláz tn ige A kölcsönadó (miután 

a kölcsönkérő nem adja meg határidőre) 
megduplázza a kölcsönkért összeget.

bedurran tn ige 1. Mérges lesz, indu-
latba jön. ~ a feje: Ua. Na, tuti bedurran a 
feje, ha megtudja, hogy elbuktad kártyán 
a cigit! — agyára megy a víz, beindul (a 
hangyája), beizgul, bekattan, belázad, 
bepörren, beromcsizik, besokall, elborul 
(az agya), elönti az agyát a szar, kikattan, 
ledobja a haját/ láncot. 2. Izmai az edzés 
hatására vérrel telítődnek, megdagadnak; 
durran.

bedurvul tn ige Egyre durvább lesz, 
durváskodni kezd.

bedutyiz tn ige Zárkásít: a zárkát be-
zárja, lelakatolja.

bedzsal tn ige Bemegy; beaváz. Vö. 
dzsal.

bedzsináz ts ige Vkinek az italába 
dzsinát (GHB, gamma-hidroxibutirát nevű 
kábítószert) tesz, és ezzel elkábítja. Nézd a 
csajt, akit a pali most tesz be az autóba! 
Tuti bedzsinázta, azt se tudja, hol van.

Béefbé fn Budapesti Fegyház és Bör-
tön; Gyűjtő.

Béemvé fn Rég A Gyűjtőbeli gyűjtő-
zárka, ahová szállításkor a rabokat zárták. 
(Egy hatalmas helyiség volt, ahol néha 
több százan is voltak, és ott üzleteltek, ve-
rekedtek, elvették a gyengébbek értékeit, 
holmiját.) [< BMV ’Budapest megyei vá-
sár’, ti. itt mindenki mindent árult, mint 
egy vásárban < BMW (autómárka)].

béemvéleves fn pej Rossz, szinte fel-
ismerhetetlen leves (gyak. tésztaleves 
zöldséggel). [< BMW (autómárka) × BMV 

= Benne Minden Vacak megtalálható.] — 
fradileves, fújleves, hangszerleves, kamu
leves, leningrádi leves, mindent bele leves, 
öntsdkileves, Petőfi-leves, rableves, szap
panleves, zsírleves. Vö. még szégyenkaja.

beépített fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. ~ tégla: gúny, pej Ua.
beeresztőzik tn ige ritk Erősít, edz; 

gyúr.
beesik tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. ~ a →balhéba.

beevez tn ige ritk Bemegy; beaváz.
befalcol tn ige 1. (Öngyilkossági szán-

dékkal ált. a karján vagy a nyakán) vágá-
sokat ejt, felvágja az ereit. (Az öngyilkos-
sági kísérlet célja gyakran csak az, hogy 
elkövetője kórházba kerüljön, ezért ügyel 
rá, hogy nehogy halálos sérülést okozzon 
magának.) — befarcol, behúz, bekaszál 
(nyakra), beránt, besvarcol, falcol, far
col, kaszál, nyakra húz. Vö. hazavágja 
magát. 2. A test vmelyik pontján vágást 
ejt, összevagdalja magát; pengével, késsel 
vagy üvegszilánkkal megvágja vmely test-
részét; befarcol. [< falc ’öngyilkossági kí-
sérlet; karon vagy más testrészen található 
metszés, vágás’].

befarcol tn ige 1. (Öngyilkossági szán-
dékkal ált. a karján vagy a nyakán) felvág-
ja az ereit; befalcol. 2. A test vmelyik pont-
ján vágást ejt, összevagdalja magát; pengé-
vel, késsel vagy üvegszilánkkal megvágja 
vmely testrészét. — befalcol, behúz, be
kaszál, falcol, farcol. Ik: le~.

befarol tn ige Megadja magát, nem 
ellenkezik tovább; lehasal. Jó köcsög lett, 
befarolt.

befenyít ts ige 1. Megbüntet; megfé-
lemlít; beterrorizál. 2. Szerénységre int, 
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leállítja vki nagyképűsködését; visszavetet 
az arcából.

befeszít tn ige 1. ~ vkinek: Nemileg ma-
gáévá teszi; megdug. ~ a →rottyantóba: 
Ua. 2. Ellenszegül. 3. ~ve mér: 〈Kábító-
szerárus〉 szűken mér, keveset ad. Befeszít-
ve mérte a csávó, nincs egy gramm sem.

befészkel ts ige Beköltözik, kényelme-
sen elhelyezkedik. Mikor fogsz befészkelni 
az új zárkádba?

befigyel tn ige (Nem várt esemény) 
bekövetkezik. Befigyelt egy új ügy, amivel 
megkínálták a rendőrök.

befírol ts ige 1. Becsap; megvezet. 
2. Vmilyen trükkel, ravaszkodással rávesz, 
rábeszél. A zsaruk befíroltak, mi?! Te vam-
zer! — becserkész, befíröl, befűz, beolt, 
elhint, felstuffol, fírol, fírolgat, fíröl, fűt, 
megdumál, megfűz, oltogat.

befíröl ts ige 1. Becsap; megvezet. 2. Rá-
vesz, rábeszél; befírol.

beflamóz ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. Elhisz; bevesz.

befog ts ige 1. Foglyul ejt, elfog, le-
tartóztat; begyűjt. Befogtak a rendőrök. 
2. Csapdába ejt, lépre csal. 3. Behálóz, 
beszervez (pl. vkiből prostituáltat csinál). 
4. Bűnöző (pl. zsebtolvaj) az áldozatát fi-
gyelemmel kíséri, követi (míg meg nem 
szerzi tőle, amit akar); rárepül.

befoglyosít ts ige Bezár, börtönbe zár; 
bekaszniz.

befordít ts ige Elszomorít. Befordít ez a 
gyászos zene. Rakd már valami vidámabb-
ra! — recsegtet.

befordul tn ige 〈Mivel nem bírja a bör-
tönt〉 magába fordul, idegileg kiborul; be
reccsen.

beforgat ts ige Becsap; megvezet. Jól 
beforgatott ez a pali, rám sózta a gagyi 
óráját.

befúj ts ige ritk Elárul, beárul, besúg; 
bevamzerol.

befuttat ts ige Feldicsér, eltúlozza eré-
nyeit, érdemén felül dicsér, beajánl; fényez. 
Befuttatnál a barátnődnek?

befüggönyöz tn ige A vaságyra kötött 
madzagon lógó törölközőt, pokrócot el-
húzza, hogy nyugodtabban pihenjen, vagy 
hogy magát a többiektől elkülönítse. Vö. 
függöny.

befütyül ~ a bazilikába: Nem jelentős, 
apró bűncselekményt követ el. Te! Láttam 
Zolit a sétán. Mért van az már megint bent? 
– Ó, csak befütyült a bazilikába. Nem kap 
sokat.
befűz ts ige Rábír, rávesz, rábeszél vmire; 

befírol.
begégéz ts ige gúny Eldug, elrejt. — 

bepurol, nyugalomba helyez.
begépel tn ige ~ vkinek: Közösül vkivel; 

megdug.
begombol ts Börtönbe zár; bekaszniz. 

Szh: ~, mint fázós koldus a kabátját: Ua.
begy fn Női mell, emlő; bögy. Akkora 

begye van, mint egy töltött galambnak! | Jó 
kis töltött galamb, milyen szép begye van!
begyűjt ts ige Foglyul ejt, elfog. — be

fog, beszipkáz, bezsákol, elcsipiz, elejt, 
elkapdováz, felkap, kapdováz, lemar, 
lemeszel, levadász(ik), megcsíp, rányúl. 
Vö. bekaszniz, kivon az egyenletből.
begyűjtés fn 1. Vmely terület rajtaütés-

szerű rendőri átfésülése, ellenőrzése bűnö-
zők kézre kerítése végett, razzia; kapdova. 
2. Tartozások beszedése.
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begyűjtőhely fn Az a hely a börtön-
ben (pl. fürdő, lépcsőház, misszió), ahol 
kijátszható az őrök figyelme, és ahol így át 
lehet venni a tartozásokat.

behalóz ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. Elhisz; bevesz.

béharmincas fn pej Besúgó, áruló, be-
épített ember; vamzer. [< B30 ’egyféle fa-
lazótégla’, vö. tégla ’besúgó’].

behéderez tn ige Verekedés közben ki-
ütés miatt elájul; bealszik. Te! Ez be hé de-
re zett a sétaudvaron, mikor rávertek egyet. 
Én éreztem magam kellemetlenül.

behédereztet ts ige Kiüt, padlóra küld; 
lepadlóztat.

behegeszt ~ik az →ajtót.
behesszel tn ige 〈Az őr a zárkaajtón 

lévő kémlelőnyíláson át〉 benéz a zárkába.
behidal tn ige Elámul, meglepődik, le-

esik az álla. Mondok olyat, hogy behidalsz! 
— eldobja az agyvelejét, lehidal, lemegy 
békába/ hídba. Vö. lepetézik.

behódolási ~ póz: A hátrabilincselt két 
kéz felhúzva. (Így önkéntelenül is előre 
dől, akivel ezt teszik. A nagyon veszélyes 
bűnözőknél alkalmazza ezt a kommandó.)

behorkol tn ige (Ütéstől) elájul; beal
szik.

behorkoltat ts ige Kiüt, padlóra küld; 
lepadlóztat.

behúz tn és ts ige 1. ~a a →kéziféket. 
2. Felvágja az ereit; befarcol. 2. Öngyil-
kossági kísérletet követ el; befalcol. 3. Be-
csap, anyagilag megkárosít; megvezet.

beigáz ts ige Megrendszabályoz, mó-
resre tanít; benevel.

beiktat ~ja a →lompost.
beindul tn ige 1. Mérges lesz, indulat-

ba jön; bedurran. ~ a hangyája: ritk Ua. 
2. ~ vkire/ vmire: Vki/ vmi megtetszik neki, 
meg akarja kapni.

beindulós fn ritk Határozottan, meg-
állíthatatlanul bűntényt elkövetni elinduló 
személy.

beiskoláz ts ige A büntetését kezdő el-
ítélt társát (durván) ugratja, kitol vele, be-
csapja. — bejárat, bekóstol, kugliz. Vö. 
csajkafelvarrás, csajkavári ügyészezés, 
csillagrúgatás, házasságkötés, kiöntés, 
seprűhúzás, űrhajcsizás.

beizgul tn ige ritk Mérges lesz, indulat-
ba jön; bedurran.

bejárat ts ige A büntetését kezdő elítélt 
társát (durván) ugratja, kitol vele, becsapja; 
beiskoláz.
bejárónő fn ritk, gúny Az elítéltek hierar-

chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

bejátszik tn és ts ige ritk 1. Homosze-
xuálissá válik; bebuzul. 2. Kártyázás so-
rán csal (cinkel vagy paklizik), így tudja, 
kinek milyen lapot osztott; hintázik.

bejön Szj: Bejött mint →Rómeó, kimegy 
mint Júlia.

béka fn 1. Villás kézitargonca bútor-
szállításra (a szegedi Csillag és a Gyűjtő 
bútorüzemében). 2. ritk, gúny Biszexuális. 
— retúros. [Ti. „kétéltű”]. 3. Szellentés, 
fing; végbélfütty. Ira lép: Szellent, fingik; 
kanyerol. 4. Lemegy Iba: a) gúny Meg-
verik; elcsúszik. b) Nagyon meglepődik; 
behidal. Ha ezt meglátja, lemegy békába! 
Eltűnt az összes kajája.

bekáfol tn ige Berúg; beakaszt. [?< be-
kávézik ’ua.’, café].

bekajál ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. Elhisz; bevesz. Van még ember, aki ilyen 
hülyeséget bekajál?

bekajol ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. Elhisz; bevesz.

békanyúzó fn Bicska, kés; bugyli. Bé-
kanyúzó van a csávónál! Vigyázz!
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bekap R: 〈Válasz a Hogy hívnak? kér-
désre:〉 Baradlai Ödön, kapd be a tököm!

bekarmol tn ige Berúg; beakaszt.
bekaszál tn ige 1. Felvágja az ereit; 

befarcol. 2. ritk Öngyilkossági kísérletet 
követ el; befalcol. ~ nyakra: Nyaki ereit 
felvágva öngyilkossági kísérletet követ el. 
Nem ér egy csavarás dohányt az életed, te 
köcsög! Miért nem kaszálsz be nyakra!

bekaszniz ts ige Börtönbe zár. Bekasz-
niztak harmincegy évre. [< kaszni ’szekrény; 
láda’]. — befoglyosít, begombol, bekaszt
liz, bemeszel, bespájzol, bevarr, bezsákol, 
bezsuppol, kivon a forgalomból, hidegre 
tesz/ vág, hűvösre vág, kiképez, konzervál, 
kóterol, lesittel, sittre vág. Vö. begyűjt.

bekasztliz ts ige ritk Börtönbe zár; be
kaszniz. [< kasztli ’szekrény; láda’].

bekattan tn ige Mérges lesz, indulatba 
jön, dühöngeni kezd, kiszámíthatatlanná 
válik; bedurran. Te, ez jól bekattant, szét-
verte a zárkát. [< bekattan ’zavarodottá 
válik, megbolondul’].

béke Szj: ~ van és hullaszag: Nyugalom 
van, oké minden, nincs semmi baj, veszély. 
〈Felszólításként is:〉 ~ van és hullaszag!: 
Nyugalom, ne idegeskedj! Vö. csigalom.

bekecs fn Dús mellszőrzet.
békehozó fn ritk Gyilkos; killer.
beken ts ige ritk Pofon vág, arcul üt; 

leképel.
beképzel ~i magát lónak: Nagyképűs-

ködik, beképzelten viselkedik, magát a töb-
bieknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; 
menősködik (Szeged). ~i magát  →nyúlnak.

bekerázik tn ige Kábítószer hatása alá 
kerül; utazik.

bekerel tn ige Kábítószer hatása alá ke-
rül; utazik.

bekerítés fn Csapda; híd. Te, ez beke-
rítés! Jönnek a zsaruk!

bekészít ts ige Hamis bizonyítékkal 
lebuktat. Hallottad, hogy a Lacit bekészí-

tették? Telefont dugtak a cuccai közé, és 
ráküldték az őrt…

bekóserol ts ige Feldicsér, felmagasz-
tal; fényez.

bekóstol ts ige 1. Beleköt (többnyire 
azzal a szándékkal, hogy felmérje a másik 
erejét, szándékait, bátorságát); felkóstol. 
2. A büntetését kezdő elítélt társát (dur-
ván) ugratja, kitol vele, becsapja; beisko
láz. 3. Verekedni hív; felpakoltat.

bekóstolás fn Kihallgatás; vamzerol
tatás.

beköcsögölés fn Férfi által férfi ellen 
elkövetett erőszakos nemi közösülés. Vö. 
kajakkúrás.

beköp ts ige Elárul, beárul vkit/ vmit, 
besúg; bevamzerol.
beköpő fn ritk Áruló, besúgó; vamzer.
beköszön tn ige ~ vkinek: 1. Megüt, 

bevisz egy ütést; beborít. 2. Nemileg ma-
gáévá teszi; megdug.

bekúr ts ige ~ vkinek: Nemileg ma-
gáévá teszi; megdug.

bekussoltat ts ige Hallgatásra kény-
szerít, elhallgattat; eldugít.

bél fn 1. gúny Has. Jó nagy beled van, 
miért nem hasazol? 2. Szj: Mi van veled, 
lóg a beled?: Mi újság, mit búsulsz? Húzd 
el← a beled!

bélás ritk fn Két forint(os) (elsősorban a 
rézből készült régi kétforintos érme). [< bé 
’kettő’ (Szir. 17; másképp: Somogyi 1975)].

belátogat tn ige Betör vhová; becsen
get. Zárás után nyit, belátogat a sarki bolt-
ba!

belátogatás fn Betörés; srenk.
belázad tn ige Mérges lesz, indulatba 

jön; bedurran.
beleáll tn ige Nagyon közelről a sze-

mébe néz (ált. verekedés előtt, ez ugyanis 
kihívásnak számít).
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beleesik tn ige Részesül, kap belőle (pl. 
zsákmányból tippadásért stb.). Ugye, én is 
beleesek, tesó?

belegel ts ige Elhisz; bevesz.
belekap ~ a →tutiba.
bélel ts ige Szivacsmatracba vagy pár-

nába tiltott tárgyat elrejt. Ne nyúlj a pár-
námhoz, bélelve van!

belenyúl tn ige Nyer, győz. ~ a tutiba: 
Ua. — belekap tutiba.
belépőjegy fn 1. Kávé, cigaretta, amit 

érkezésekor az újonc kitesz az asztalra, és 
megkínál vele mindenkit. 2. Kávé, ciga-
retta, amit érkezésekor kikövetelnek vagy 
elvesznek az újonctól; adó.

belerongyol tn ige Beleütközik, ne-
kimegy. Belerongyoltam egy kamionba a 
Ladámmal.

bélés Húzza a ~t: Megy, elmegy; elavá-
zik. Na, húzom a bélést, mert dolgom van!

beletesz ~ a →levesbe.
beletesz ~ a →levesbe.
beleül Akkor ülj bele!: Akkor nem is 

kell! (Használatát ld. csap1 alatt.)
belganyelvű fn ritk Idegen, külföldi 

ember. — korcs.
bélgép fn gúny Nagyevő; zabagép.

beljebb ~ jön vhány évre: További vhány 
évre elítélik (verekedésért, drogbirtoklásért 
stb.), miközben már a börtönbüntetését tölti.
belő ts ige 1. Eligazít, precízen elren-

dez (pl. ágyat szemléhez). Belövi a →sé-
rót. 2. Kábítószert ad be (magának). Belövi 
magát: Intravénásan kábítószert ad be ma-
gának. — betoloncoz, cöpizik, csúzlizik, 
dártszozik, kardozik, pacsizik, pumpál, 
szúr. Vö. anyagozik. Be van lőve: a) Ká-
bítószer hatása alatt áll; utazik. b) ritk Ré-
szeg; vö. tintás.

bélyeg fn 1. A postai bélyegre emlékez-
tető, LSD-vel átitatott lapka, melynek ható-
anyaga nyalásra felszívódik. — antaljózsi, 
biléta, csepp, flekni, ív, mozijegy, nyaló
ka, papír, paszport, perforált, repjegy. Vö. 
kábszi, tripp. 2. →Lenyomja, mint a ~et.

bemajrézik tn ige Megijed; berinyál.
bemajréztat ts ige Megijeszt. Mér kel-

lett bemajréztatni a csórót? Nem is jön az 
őr. — beparáztat, paráztat, rezgőre állít.

bémallér fn 1. Húsz. 2. Rég Húsz fo-
rint(os). Vö. duplamallér. [< bé ’kettő’ + 
malér ’tíz’ (Szir. 17, 36)].

bemárt ts ige Beárul, elárul, besúg; be
vamzerol.

bemátózik tn ige ritk Berúg; beakaszt.
bemcsi fn Rég Melegítő. [< bemelegí-

tő]. — susogós (Nike).
bemelegedik tn ige Homoszexuálissá 

válik; bebuzul.
bemelegszik tn ige gúny Homosze-

xuálissá válik; bebuzul. [< meleg ’homo-
szexuális’].

bemenés fn Betörés; srenk. Bemenés 
következik, elfogyott a lóvém.

bemér ts ige 1. (Sok évre) elítél, (súlyos) 
büntetést kiszab; megmér. 2. Azzal a szán-
dékkal, hogy ököllel megüssön, célba vesz.

bemeszel ts ige 1. Megbüntet, büntetést 
kiszab; megmér. 2. A rendőrség, illetve a 
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büntetés-végrehajtás kezére juttat, elfog; 
bekaszniz.

bemond ts ige Elárul, ellene vall, val-
lomást tesz; bevamzerol. Láttam a csávó 
arcát, ahogy vitték a meghallgatásra. Úgy 
be volt szarva, hogy tuti bemond engem is.

bemondó fn Rég Az a személy aki, nem 
tud titkot tartani, (gyakran csak butaság-
ból) mindent kibeszél, elkotyog; penázós. 
[Vö. Mi a faszom voltál te civilben, hogy 
nem tudod tartani a pofád? Egy kurva be-
mondó?]

bemószerol ige Beárul, elárul, besúg; 
bevamzerol.

bemózerol ige Beárul, elárul, besúg; 
bevamzerol.

bemutrálkozik fn Bemutatkozik (pl. 
egy új zárkába kerülve megharcol az elő-
jogokért). Na gyere, mutrálkozz be, tesó, 
ha alsó ágy kell! [< mutra ’vizelet’].

bemutrel tn ige ritk Bevizel, bepisil. 
Vö. brunyál. [< mutrel ’vizel’].

benevel ts ige gúny Megrendszabályoz, 
móresre tanít. — átképez, beigáz, keretez.

benéz tn ige 1. Betör; becsenget. Bené-
zek a boltba este. 2. ~ a →csokigyárba.

benézés fn Betörés; srenk. Milyen volt 
a benézés?

benga fn (és mn) 1. Erős, izmos em-
ber; kajak. 2. Nagy növésű ember; bigi. 
3. Ördög. [< cig. beng ’ördög’ (Vek. 34)]. 
4. Figyelmes, mindenre figyelő, gyanakvó 
(személy); brenkó. Ne légy már mindenre 
benga! Lazíts, béke van! [< brenkó ’gya-
nakvó, éber, figyelmes’].

bennfentes (benfektes alakban is) fn 
Áruló, besúgó; vamzer.

bent Neked is van ~ egy →téglád.
bentlakásos mn Börtönbe került, bör-

tönben tartózkodó. Bentlakásos betörő va-
gyok, bebuktam.

benyal tn ige 1. pej (vkinek) Hízeleg, 
nyalizik, jellemtelenül alárendeli magát 
vkinek; nyal. ~ csontig: Ua. 2. Elhisz; be
vesz. Bármit mondanak neked, benyalod, 
mint a verebek! 3. Berúg, lerészegedik; be
akaszt. Benyaltam az este, most meg csak 
nyögök.

benyel ts ige 1. Vmilyen tárgy (penge, tű, 
kanál, drót, szög) lenyelésével ön gyilkossági 
kísérletet követ el. — (kará csony fát/ pókot) 
nyel. Vö. hazavágja magát. 2. ritk A fog-
vatartott cérnára kötött szalonnadarabot 
lenyeli, majd másnap visszahúzza. (Ezzel 
az eljárással az elítélt rosszullétet, beteg-
séget tud imitálni, amivel kórházba kerül-
het.) 3. Elvesz, megtart, magánál tart, nem 
ad oda v. nem ad vissza, visszatart, elko-
boz, elvesz (pl. a nevelő a levelet nem adja 
oda a fogvatartottnak, vagy nem adja fel 
a fogvatartott levelét a postán); elszipkáz. 
4. Nem fizet ki, fizetés nélkül megtart; le
nyel. (Pl. az orgazda a neki vitt áruért nem 
fizet.) 5. Ellop; elcsór. 6. ~i a →gyíkot. ~te 
a →takács a szövetet.
benyelős fn Benyeléssel öngyilkossági 

kísérletet elkövető személy.

benyerít ~ a →szürkederes.
benyes tn ige Berúg; beakaszt.
benyom tn és ts ige 1. Berúg, lerésze-

gedik; beakaszt. 2. Megeszi az ételt, fel-
fal; betermel. Benyomta az egész kaját! 
3. ~ vkinek Nemileg magáévá teszi; meg
dug. 4. ~ vkinek Pofon vág, arcul üt; leké



beoldalaz bereccsen

49

pel. 5. ~ vkinek Ököllel megüt; beborít. 
Benyom neki egyet.

beoldalaz ts ige Rávesz, rábír vmire 
vkit. Beoldalaztam az őrt, és kiengedett 
zuhanyozni.

beolt ts ige 1. Elhitet vele vmit, boga-
rat tesz a fülébe, felbiztat, rábír, rábeszél 
vmire; befírol. 2. ritk (Késsel) megszúr; 
puszovál. Beoltott ez a szemét, most me-
hetek az eüre!

beöltözött mn és fn Egyenruhás bünte-
tés-végrehajtási alkalmazott. Vö. civil.

bepadlóztat ts ige Leüt vkit, padlóra 
küld; lepadlóztat.

bepakol ~ a →kufferba.
bepalackoz ts ige Marihuánás cigaret-

ta füstjét egy palackba fújja bele, amit az-
tán így a másik is be tud szívni. Bepalac-
kozzuk ezt az egy dzsangát, mert másként 
három főnek kevés lenne.

bepaliz ts ige Becsap, félrevezet, rászed; 
megvezet. Bepaliztam az őrt. [< pali].

bepalizik tn ige Férfival megismerke-
dik, viszonyt kezd; bepasizik. Még a sétán 
is bepalizott, fogott magának egy fiút ez a 
köcsög.

bepancsol tn ige Megüt, odaüt; bebo
rít. ~ az etetőjébe: Megüt, szájba vág; be
borít.

bepang tn ige Kifogy mindenből, min-
den élvezeti cikke (pl. kávé, cigaretta, tea) 
elfogy; lecsövesedik.

bepaníroz ts ige Lebirkóz, a földön 
megforgat. Panírozzuk csak be a csávót! 
Fogjátok, tekerjétek meg a földön!

beparázik tn ige Megijed; berinyál.
beparáztat ts ige 1. Megijeszt; bemaj

réztat. Beparáztattam, hogy nem jól van 
megcsinálva az ágya, megfenyíti a nevelő. 
2. Megfélemlít, terrorizál; beterrorizál. 
Beparáztattam, ha nem fizet, megverem.

bepasizik tn ige Férfival megismerke-
dik, viszonyt kezd. — bepalizik.

bepoloskáz ts ige Lehallgatókészüléket 
(poloskát) elhelyez. Be van poloskázva a 
zárka.

bepörren tn ige ritk Mérges lesz, indu-
latba jön; bedurran. [< bepörög ’mérges 
lesz, indulatba jön’].

bepróbál ts ige Beleköt (többnyire az-
zal a szándékkal, hogy felmérje a másik 
erejét, szándékait, bátorságát); felkóstol. 
Lemegyünk sétára, a Sanyival meg van du-
málva, hogy bepróbálja az új csávót, akit 
most hoztak. Megnézzük, milyen kaliberű 
a fiú!

bepróbálkozik tn ige ~ vkinél: Beleköt 
vkibe (többnyire azzal a szándékkal, hogy 
felmérje a másik erejét, szándékait, bátor-
ságát); felkóstol.

bepurol ts ige Vmit eldug a fogvatar-
tott a társai elől, hogy ne kelljen nekik adni 
belőle; begégéz.

bepuszil ts ige Megesz, elfogyaszt; be
termel.

beragasztózik tn ige Kábító hatású 
anyagot tartalmazó ragasztószerek (elsősor-
ban Palmatex, Palmafix) kiáramló gőzének 
a szájára tett zacskóból kábítószerként tör-
ténő belélegzésétől kábulatba kerül, hallu-
cinálni kezd. — beszipózik, beszipuzik.

berak ts ige 1. Úgy csal a kártyában, 
hogy a lapokat előre elrendezi, így tudja, 
mit oszt; hintázik. 2. ~ a →levesbe.

berámáz ts ige Leállít, abbahagyat. Az 
őr berámázta a verekedőket.

beránt tn és ts ige 1. Az ereit egy éles 
tárggyal (ált. a karján vagy a nyakán) át-
vágva öngyilkosságot kísérel meg; befal
col. 2. Becsap; megvezet. Beránt egy-két 
madarat, és lesz pénze.

bereccsen tn ige 1. Szomorkodni, bús-
lakodni kezd, idegileg kiborul, nem bírja 
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tovább, idegösszeomlást kap; megtöri a bör-
tön. Be van reccsenve: Búsul, szomorkodik. 
— befordul, hervad, katkózik, kattog, 
ledobja a láncot, lefőtt a kávé(ja), meg
reccsen, pukkon/ reccsen van, recseg, 
szalajszt.

bérenc fn ritk, gúny Rendőr; zsaru.
berepül 1. tn ige Betör vhová; becsen

get. 2. ~ a →gólya.
berepülés fn Betörés; srenk.
berepülő fn 1. gúny Áruló, besúgó; 

vamzer. 2. Betörő; berepülős.
berepülőpilóta fn 1. Betörő; berepü

lős. 2. Besurranó tolvaj; surdalovics.

berepülős fn 1. Betörő. — berepülő-
(pi ló ta), házaló, spájszis, srenker, sren kes, 
ugrótolvaj, újítós. Vö. boltos, fésűs, hétvé
gi, mászós, pájszeres, pancser. 2. ritk Áru-
ló, besúgó; vamzer. [Vö. malévreklám].

bérgyilok fn ritk Bérgyilkosság.
bericsizik tn ige Új A kábítószerként 

bevett Rivotril nevű nyugtatótól elbódul, 
hatása alá kerül; berivózik. Vö. ricsi.

berinyál tn ige Megijed. — beáll nála 
a remaj, bedarázik, beparázik, berosál, 
betrapecol, betrézik. Vö. rinyál.

berivózik tn ige Új A kábítószerként 
bevett Rivotril nevű nyugtatótól elbódul, 
hatása alá kerül. Vö. rivó, rivózik. — 
bericsizik. Vö. bedrabózik.

bérlet fn Engedély különböző nem auto-
matikusan járó tevékenységekre (pl. vásár-

lás, telefonálás, edzőterembe, sakk-szakkör-
re, nyelvszakkörre, vallásgyakorlásra járás).

beromcsizik tn ige ritk Mérges lesz, 
indulatba jön, dühöngeni kezd; bedurran. 
[?< cig. ruminel, rominel ’elront, megront, 
elpusztít’ (Vek. 143); vö. még beroncsizik 
’mérges lesz’ (Dahn 32)].

berongyol tn ige Bejön, bemegy; be-
aváz. Berongyolt a csajom beszélőre.

berosál tn ige Megijed; berinyál. Na-
gyon tré ez a balhé, ezért kell bevállalós 
ember, aki nem rosál be, ha fegyvert lát 
’Nagyon veszélyes ez a bűncselekmény, 
ezért kell bátor ember, aki nem ijed meg, 
ha fegyvert lát’.
berregő fn ritk A börtönben készített 

merülőforraló; keráló.
beruccan tn ige ritk Betör; becsenget.
besérül tn ige Megsértődik. Mit duzzog 

az ott? – Hagyjad! Besérült, mert nem ad-
tam neki cigit. — letüdőz.

besikerül tn ige Jól sikerül. Besikerült 
az esti balhé, tele vagyunk lével! — beta
lál, csúszik, siklik, sül.

beslukkol ts ige Elhisz; bevesz. [< be-
slukkol ’beszív, cigarettából szippant’ (sze-
xuális értelemben is); vö. beszív].

besmúzol tn ige gúny Beárul, elárul; 
bevamzerol. [< smúzol ’cseveg, beszélget’].

besokall tn ige Ideges, dühös lesz; be
durran.

besóresz fn ritk Haszon, nyereség. [< 
jid. (Faz. 99, Dahn 32)].

bespájzol (bespejzol is) tn és ts ige 
1. Összegyűjtöget, tartalékot gyűjt vmiből 
(pl. cigarettából, mert tudja, hogy egy da-
rabig nem fog kapni); betáraz. 2. (Fogva-
tartott) a börtönboltban (spájzban) bevásá-
rol; spájzol. 3. Nagy ítéletet kap, több évre 
börtönbe kerül. Jól bespájzoltál, öcsém, egy 
ideig elég lesz, nem kell tüzelőre gondolj! 
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4. Nagy ítéletet ad, több évre börtönbe zár; 
bekaszniz.

bestáz(ik) tn ige 1. Ül; bestel. 2. Ra-
boskodik, büntetését tölti, börtönben van; 
ül. Ik: le~. [< cig. bešel ’ül; lakik’ (Vek. 
35)].

bestel tn ige 1. Ül. — bestáz(ik). 2. Ra-
boskodik, büntetését tölti, börtönben van; 
ül. Ik: le~.

besvarcol tn ige ritk Öngyilkossági kí-
sérletet követ el; befalcol.

beszáll ~ a kocsiba: Csatlakozik a ban-
dához. Aki beszáll egy kocsiba, annak 
nincs többé kiszállás!

beszállós fn ritk, gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.
beszedő fn Az a pénzbehajtó bűnöző, 

aki az enyhébb, nem problémás esetekben 
megy a pénzért. — problémamegoldó, sa
mesz, technikus.

beszél tn ige 1. Vall, vallomást tesz; da
lol. ~ rá: Terhelő vallomást tesz rá. 2. →Ka-
nyarba ~.

beszélő fn 1. A fegyintézetben a látoga-
tókkal való beszélgetésre használt helyiség; 
az ilyen beszélgetésre adott engedély vagy 
alkalom. (Fegyházasnak havonta egyszer 
egy óra, börtönösnek és fogházasnak ha-
vonta egyszer másfél óra legalább, de et-
től el lehet térni.) — borbáló, borbilda, 
borbiló, borbiszáló, borbiszló, csacsogó, 

csácsogó, csicsergő, csipogó, dumáló, ete
tő, kajáztató, madárház, pofázó, recsegő, 
suttogó, vorbáló, vorbiszáló. 2. ritk Ki-
hallgatás; vamzeroltatás.

beszerez ts ige Lop; csór. Beszereztem 
egy tyúkot a szomszédból.
beszerzőkörút fn ritk Kórházba vagy 

vmilyen más helyre történő szállítás, ami-
kor bizonyos javakhoz hozzájuthat a fog-
vatartott.

beszipkáz ts ige ritk Elfog, letartóztat, 
őrizetbe vesz; begyűjt.

beszipózik tn ige Kábító hatású anya-
got tartalmazó ragasztószerek (elsősorban 
Palmatex, Palmafix) kiáramló gőzének a 
szájára tett zacskóból kábítószerként törté-
nő belélegzésétől kábulatba kerül, halluci-
nálni kezd; beragasztózik.

beszipuzik tn ige Kábító hatású anya-
got tartalmazó ragasztószerek (elsősorban 
Palmatex, Palmafix) kiáramló gőzének a 
szájára tett zacskóból kábítószerként törté-
nő belélegzésétől kábulatba kerül, halluci-
nálni kezd; beragasztózik.

beszív ts ige gúny Elhisz; bevesz. Ezt a 
sztorit jól beszívtad, öcsém! [< beszív (sze-
xuális értelemben is)].

beszórakozik tn ige Berúg, lerészege-
dik; beakaszt. Na, ez jól beszórakozott! 
Vigyétek haza!

beszovel tn ige Elalszik. — beszunyál.
besztondul tn ige Kábítószer hatása 

alá kerül, elbódul; utazik.
beszunyál tn ige 1. Elalszik; beszovel. 

2. Verekedés közben kiütés miatt elájul; 
bealszik. Olyat kapott, hogy beszunyált.

betagad tn ige Megtagadja az engedel-
mességet, fellázad; megmakacsolja magát, 
csökönyösködik. — bezereg.

betakar ts ige Megüt; beborít. Szh: 
~ja, mint Moszkvát a hó: Ua.



betalál beújít

52

betalál tn ige 1. Váratlanul sok pénzt, 
árut szerez (pl. betörés során sok pénzre 
lel); szakít. 2. Megtalál (pl. betörő a pénzt). 
3. Sikerül, megvalósul az ötlete; besike
rül.

betámad ts ige ritk 1. Autót feltör; fel
nyom. 2. Hirtelen rátámad (ráförmed vagy 
megtámad).

betáraz ts ige Tartalékol, spórol, a szű-
kösebb időkre eltesz (elsősorban cigarettát, 
kávét). — bespájzol.

betart ts ige Megtart. Betartja a cigit: 
Nem ad a cigarettájából.

betechnikáz ts ige Lehallgatókészülék-
kel ellát, vki testére, ruházatára lehallgató-
készü léket szerel; bedrótoz.

betegágy fn pej Rossz autó (amibe sen-
ki se szívesen száll bele). — rozsdaboglya, 
temető. Vö. verda.

betegség fn gúny Bánat; ráksánke. Mi 
a ~ed?: Mi bajod?

beteker tn ige Berúg; beakaszt.
betép tn ige Kábítószer hatása alá ke-

rül; utazik.
beterhel ts ige Fizettet, követeléseket 

támaszt vkivel szemben, ált. vmilyen hiba 
miatt adósságot ró ki vkire, az okozott kárt 
(pl. mert elrontotta vki üzletét) megtérítteti 
vele; adóztat.

betermel ts ige Megesz, elfogyaszt. Be-
termelte az egész kaját ’Megette az összes 
ételt’. — becsavar, becsókol, beflamóz, 
behalóz, bekajál, bekajol, benyom, be
puszil, betol, bever, felver, megflamóz, 
meghalóz, megkajál, megkajol.

beterrorizál ts ige Megfélemlít. — be
fenyít, beparáztat, lefenyít, paráztat.

betesz ts ige Börtönbe juttat, bezárat. 
Százszor megígérte az asszony, hogy be-
tesz, ha elhagyom. Sajnos tud pár balhém-
ról. ~ a →levesbe.

betmen fn ritk Magas, nagynövésű em-
ber; bigi. [< Batman nevű filmhősről].

betol ts ige Megesz, felfal; betermel. 
Betolt még egy csajka stokerájt.

betoloncoz ts ige 1. Beszúr, tűvel (el-
sősorban kábítószert) a szervezetbe juttat; 
belő. 2. Nemileg magáévá tesz; megdug. 
Addig nem nyugodott, csak betoloncozta 
ezt a rossz köcsögöt.

betonábécé fn Dögkút. [< ABC ’élel-
miszer-vegyesbolt’].

betondoboz fn ritk Páncélszekrény; 
mackó.

Betondzsungel fn A Gyűjtő „B” ob-
jektuma. (1989-ben házgyári panelokból 
épült.) [< betondzsungel ’lakótelep’].
betonmenő fn ritk A szórakozóhelye-

ken és az „utcán” tiszteletnek örvendő sze-
mély. Vö. menő.

Betontelep fn A 13-as körlet a tököli 
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Inté-
zetében. [Itt gyártották a fiatalkorúak az 
utcai járólapokat].

betrapecol tn ige ritk Megijed; berinyál.
betrézik ige ritk Megijed; berinyál. [< 

tré ’rossz, zűrös, veszélyes’].
bettiszerkó fn ritk A betörő szerszá-

mai.
betyár fn 1. Rabló; punyer. 2. Minden 

hájjal megkent; rafkós. 3. Hímvessző; dákó. 
Ö: íkú~, prézli~, szűrő~, trepni~.

betyármiskás mn Elismerésre méltó. 
Ez a fing betyármiskás volt, tesóm!

betyártasak fn Herezacskó. — parity
tya, patrontáska, zsák.

betyárzsír fn Ürülék, széklet; kula.
beugrás fn Betörés; srenk.
beugró fn Kocsma; krimó.
beújít ts ige 1. Ellop; elcsór. 2. Prosti-

tuált üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet 
keres, szólít le; rodázik.
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beutaló fn ritk Bűncselekmény; balhé.
beül Ülj be a →gépbe!
beültet ~ a →pörgőbe.
beüt tn és ts ige 1. A kábítószer hatni 

kezd. 2. Nemileg magáévá tesz; megdug. 
3. Análisan közösül; megköcsögöl. Ne du-
málj, mert be leszel ütve!

bevág tn ige ~ vkinek: Megüt; beborít.
bevágódik ~tam a →fegyházba, mint 

egy fél tégla.
bevágtat ~ a →kiscsikó.
bevállal ~ja a →balhét. ~ja a fekvő 

→nyolcast.
bevállalós I. mn Bátor, merész (egyút-

tal erőszakos, bármilyen kegyetlen bűn-
cselekményre kész); vagány. II. fn ritk 
(Elsősorban) erőszakos bűnelkövető (rabló, 
gyilkos); gengszter.

bevamzerol ts ige pej Elárul, besúg. 
— becsipog, bedob a levesbe, befúj, be
köp, beletesz a levesbe, bemárt, bemond, 
bemószerol, bemózerol, berak a levesbe, 
besmúzol, betesz a levesbe, bevetésre 
megy, buktat, dörzsöl, felcsiszol, feldob, 
feldörzsöl, felkerál, felkeráz, felkerel, 
felmószerol, felmózerol, felnyom, ki
mond, levesbe tesz/ vág, megbuktat, meg
csinál. Vö. dalol, vamzerol.

bevarr ts ige Börtönbüntetésre ítél, il-
letve börtönbe zár; bekaszniz.

bevéd ts ige (Ált. anyagi ellenszolgál-
tatás fejében) megvéd, védelmet nyújt. — 
dajkál. Vö. dajka.

bévé fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-
hajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.

bévéország fn 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; 
sitt. Mikor először jöttem bévéországba…

bever ts ige 1. Pofon vág, arcul üt; le
képel. 2. ~i vkinek: Nemileg magáévá te-
szi; megdug. ~i a cöveket a gazosba; ~i a 

lompost: Közösül; dug. 3. Megeszi az ételt, 
felfal; betermel.

bévés I. mn A büntetés-végrehajtástól 
a börtönben kapott (kanál, ruha, ágyne-
mű, étel stb.). — állami. ~ ruha: Rabruha; 
sitiruci. II. fn Hivatásszerűen a börtönben 
dolgozó személy; bányadolgozó. [< BV 

’büntetés-végrehajtás’].
bévéskolbász fn Olcsó, rossz minősé-

gű kolbász. Vö. goj.
bevesz ts ige Elhisz. Bevesz minden 

rossz dumát. Hiszékeny, mint egy nő. — 
beflamóz, behalóz, bekajál, bekajol, be
legel, benyal, beslukkol, beszív, halóz(ik), 
kajál, lelegel, letüdőz, megesz, megfla
móz, meghalóz, megharap, megkajál, 
megkajol.

bevetés fn 1. ritk Betörés; srenk. 2. ritk 
Bűncselekmény; balhé. 3. ~re megy: Árul-
kodni, besúgni megy, hogy információt 
adjon az elítéltek szabályellenes dolgairól; 
bevamzerol.

bevetéses fn Besúgó, olyan cellatárs, 
akit az operatív tisztek azért helyeznek a 
zárkába, hogy a vallomást nem tevő rab bi-
zalmába férkőzve információkat szerezzen 
a bűncselekményről; vamzer.
bevetős fn 1. Áruló, besúgó, beépített 

ember; vamzer. 2. Büntetés-végrehajtási 
kommandós; feketekutya.

bevirít ts ige Láthatóvá tesz, megmutat 
(pl. a pénzét, hogy komolyan vegyék, vagy 
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nemi szerveit szeméremsértő módon, kihí-
vóan mutogatja); virít.

bevirtol ts ige Láthatóvá tesz, megmu-
tat (pl. nemi szervét); virít. A csaj bevirtolt 
nekem ’A lány megmutatta magát’.

bevisz ~ a sűrűbe/ erdőbe (és ott felejt): 
Becsap, félrevezet; megvezet.

bevonulós fn Az ítélet letöltésre önként 
jelentkező elítélt. Csak a palimadár repül 
be önként a kalitkába. Hát van ilyen? – 
Igen, a bevonulós.

bezavar ~ja a →macit a málnásba.
bezereg tn ige ritk Fellázad a börtön-

ben; betagad.
bezeréti fn pej Prostituált; rinya. [< 

Bezerédi Imre, kuruc brigadéros × kuruc 
’prostituált’].

bezúg tn ige ritk A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik.

bezuhan tn ige ritk 1. Betör vhová; 
becsenget. Bezuhan egy-két boltba zá-
rás után. 2. A rendőrség, illetve a bünte-
tés-végrehajtás kezére jut, fogságba esik, 
elfogják, börtönbe kerül; bebukik.

bezsákol ts ige ritk 1. (Pl. a rendőrség) 
foglyul ejt, elfog; begyűjt. 2. Lecsuk, bör-
tönbe zár; bekaszniz. 3. Behálóz, beszer-
vez (pl. prostituáltnak). Bezsákoltam ezt a 
kis csajt. 4. Súlyos vagy több ítéletet is kap. 
Jól bezsákoltál, öcsém!

bezsuppol ts ige ritk Őrizetbe vesz, le-
csuk, börtönbe zár; bekaszniz. [< kizsup-
pol ’kitoloncol’].

bibéz tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

bibi fn ritk, szép Széklet; kula.
biblia fn 1. Büntetőtörvénykönyv. 

2. Könyv; buk. 3. A Keresztapa trilógia, 
Mario Puzo regénye vagy az ebből készült 
filmdráma Francis Ford Coppola rendezé-

sében. Mi van a kezedben? – Mi lenne? A 
biblia!

biblialap fn Cigarettapapír; nyalóka.
bibliatéka fn ritk Könyvtár; molytár.
biboldó fn Zsidó. — ausvici, bibsi, 

csorváló, icci, metszettfaszú, zsidrák. [< 
cig. biboldo ’zsidó’ (Vek. 36)].

bibsi fn Zsidó; biboldó.
bicaj fn 1. Nő, lány; gádzsi. De jó bicaj! 

Megtekerném szívesen! 2. Kerékpár; keró. 
Eltolja a ~t: Elmegy; elavázik.
bicajmegőrző fn Női börtön (Kalo-

csa, Eger, Mélykút). [< bicaj ’nő. lány’]. — 
bringatároló, kerékpármegőrző, tyúk
ketrec. Vö. sitt.

biceg tn ige gúny Biszexuális vonzódá-
sa van. Kicsit biceg a csávó.

bicikli Tolja a piros ~t: pej Hízeleg, an-
nak érdekében, hogy előbbre jusson; nyal. 
Eltolja a ~t: Elmegy; elavázik. Szj: Told el 
a ~d (mert kirúgom a küllőidet)!: Menj in-
nen (mert nagyon megverlek)! Vö. leakad.

biciklileves fn (Rossz minőségű) hús-
leves. [< szleng biciklileves ’rosszminősé-
gű leves’, a régen a kerékpáros kihordók 
által széthordott ételről].

biciklis mn és fn gúny Állandóan az 
elöljáróknak, felügyelőknek hízelgő, talp-
nyaló fogvatartott; nyálgép. [< Ti. pedálo
zik ’a fogvatartott a kedvezmények remé-
nyében az elöljárók kedvében jár’].

biggíc fn Marihuánával töltött cigaretta 
(kábítószer); spangli.

bigi fn Nagy termetű ember. — báró1, 
benga, betmen, cölöp, cula, culáger, da
rab, felhő, feszter, hegy, hosszúpuska, 
langalétra, létra, lóbaszó, lónyaggató, 
ma mutember, medve, meláló, mesze
lő, szekrény, terminátor, zorál, zural, 
zuráló(s), zsiráf. [?< ang. big ’nagy’].

bika fn 1. Férfi, fiú; fószer. 2. ritk 
Erős, izmos férfi; kajak. Bika ez a csávó, 
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nyomja a kétszáz kilót! Az emelet Ija: Az 
adott szinten a legerősebb ember. 3. Biká-
ból: Erőből, ész nélkül; izomból. Gondol-
kodj, ne akarj mindent bikából megoldani! 
4. Prostituált kitartott szeretője, illetve nőt 
védelemért, pénzért prostituáltként dol-
goztató férfi; májer. 5. ritk Homoszexuális 
kapcsolatban a férfi szerepű személy (aki 
akár több szeretőből álló „háremet tart”). 
Én vagyok a bika, ezek az én teheneim! [<. 
bika ’nemileg erős és gátlástalan férfi’]. 
— basa, emberbaszó, gabika, kandúr, 
kanibaba, riporter. Vö. köcsög, ratyi.

bikacsök fn Gumibot; kolbász.
bikatej fn Rég Feketekávé, cikóriaká-

vé; kofi.
bikavér fn Rég Embervérből készült 

hagymás sült vér mint étel. (Vki karján 
megvágják az eret, és sülthagymára locsol-
ják. Régen gyakori volt a börtönökben, a 
testépítők azt mondták: „A karom érdeké-
ben mindent megeszek.” Tökölön és a sze-
gedi Csillag börtönben is divat volt.)

bikaviadal fn gúny Homoszexuális 
„háremtartók” (bikák) verekedése homo-
szexuális partnereik miatt.

bikcsi fn Bicska, kés; bugyli. [< bicska, 
bicsak ’zsebkés’].

biléta fn LSD-vel átitatott bélyeg (kábí-
tószer); bélyeg.

bili fn Rég Tányérsapka.
biliárd Egylyukas ~: ritk Homoszexuá-

lis aktus; análszex.
billent tn ige Biceg, sántít. Miért billent 

az Ernő? – Szétrúgták a focipályán.
bilukszol ts ige Néz. Ik: ide~. [< bilux 

’fényszóróba való, váltogathatóan közelre 
vagy távolra világító izzólámpa’].

bindzsergál ts ige ritk Piszkál, zaklat, 
nem hagy békén; felkóstol.

bindzsi fn 1. Rég Kis méretű, házilag 
barkácsolt rádiókészülék, melyet elítéltek 
készítettek kezdetleges eszközökből és 

módon (pl. rézdrót, vmilyen kis fémdoboz, 
cérna, elem felhasználásával) a börtönben, 
amikor még tiltva volt a rádiózás a zárká-
ban. (Csak a Kossuth rádiót fogta. 1990-
ben engedélyezték a „civil” rádiókészülék 
használatát.) — bindzsura, kimzsi. 2. Rá-
diókészülék. 3. A központi rádió a börtön-
ben. Vö. hadovaláda.

bindzsura fn ritk Házilag barkácsolt 
rádió; bindzsi.

biokamera fn gúny Besúgó; vamzer. 
Na nézd már! Biokamerátok is van? Ki rak-
ta rátok ezt a vamzert?

bír ts ige Szeret, kedvel; kamel. Biri: 
Szeret(em). Csi biri: Nem szeret(em). Szj: 
〈Válasz olyan ember kérésére, akit kedvel-
nek, amikor olyat kér, amit másoknak nem 
(szívesen) tennénk meg (pl. ha cigarettát 
kérnek, átadás előtt ezt mondják):〉 Tudod 
mit bírok benned? Semmit! De azt nagyon!: 
Csak azért, mert kedvellek! Csak neked 
megteszem!

birka fn gúny Könnyen rászedhető em-
ber. Olyan birka vagy, talán még bégettél 
is, miközben elvitték a cigidet?
birkalegelő fn gúny Börtönudvar; kor

zó.
bírónő fn Ketamin (kábítószer); ípor. 

[??< ica ’ua.’ × Bíró Ica, fitnesz-szakértő, 
modell, színésznő, énekesnő].

bíróság Első ~: Első fokon eljáró bíró-
ság. Vö. csikamelda.
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bírságol ts ige (Pénzt, értéket ált. erő-
szakkal) rendszeresen elvesz, fizettet (pl. 
védelemért cserébe vagy csak az erősebb 
jogán időről időre cigarettát, kávét, esetleg 
pénzt követel a másiktól); adóztat.

birtokos fn Gazdag; télapó. Szállítás-
sal hoztak pár birtokost. Olyan nagy zsá-
kokkal jöttek… Ide kell rakatni a mi zár-
kánkba!

bit fn Biztonsági tiszt. [< hiv. röv.]
bitin fn Illegálisan árusítás (a börtön-

ben), üzletelés, kétes vagy tiltott adásvétel, 
feketézés; biznisz.

bitinel tn ige (A börtönben) illegálisan 
árusít, üzletel, kétes vagy tiltott adásvételt 
bonyolít, feketézik; bizniszel.

bitlisz fn Hosszú hajú személy. Ki ez a 
bitlisz? [< Beatles, könnyűzenei együttes].
bivalybőr fn ritk Tepertő.
bivalytej fn 1. Feketekávé, cikóriakávé; 

kofi. 2. Tejeskávé.
bizergő fn ritk Bizományi áruház.
biznisz (biznic is) fn Illegálisan árusí-

tás (a börtönben), üzletelés, kétes vagy til-
tott adásvétel, feketézés. — bitin, csencs, 
hakni, seft, srenk, svarc, tribli, varia.

bizniszel (biznicel is) tn ige (A börtön-
ben) illegálisan árusít, üzletel, kétes vagy 

tiltott adásvételt bonyolít, feketézik. [< 
biznisz ’illegális üzlet, adásvétel lebonyo-
lítása’ < ang. business ’üzlet’]. Vö. okos
ság. — bitinel, boltol, bonyolít, feketézik, 
kajferkodik, kupeckodik, leboltol, meg
üli/ összehozza a bulit, seftel, smenkel, 
srenkel, triblizik, variál.

bizsergefa fn Villanyoszlop. A bizser-
ge fa tövébe dugom a kést, ha majd kell sé-
tán, ott lesz.

bizsu mn és fn 1. Arany, ékszer; fuksz. 
2. Hamis arany, hamisított ékszer. — gagyi, 
szarany, trombitaréz. 3. Rossz; tréfli.

blágyi fn 1. Kanna. 2. (Nagy) női mell, 
emlő; bögy. [< cig. brādji ’vödör, kanna’ 
(Vek. 38)].

blájsz fn 1. Cigaretta; bláz. 2. Orális 
közösülés; szopás. [< bláz ’ua.’].

blájz (blajz is) fn 1. Cigaretta; bláz. 
2. Orális közösülés; szopás. [< bláz ’ciga-
retta’].

blájzol ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; szop. Ik: le~.

blassz fn Olyan dominókő, amelyiknek 
egyik oldala üres, nincs rajta pont; picsa.

bláz fn 1. Cigaretta. Nyomass egy ~t a 
csacsogómba! ’Tégy egy cigarettát a szám-
ba!’ — babáresz, bagaretta, bágárez, 
bagyaretta, blájsz, blájz, bűzrúd, cigi, 
cirok, csavar2, cseterfild, dohánygeren
da, dollár, füst, füstölő, gerenda, gigi, 
koporsószeg, mahorka, mellbemaró, ni
kotinrúd, ördögfüst, pabáresz, pabáró, 
pagóca, pampi, phabáresz, pipázó, pipu, 
pupák, rakéta, spagóca, spandi, spangli, 
stab, stabó, stalli, staub, stób, szeg, szi
póka, szög, tab, tabak, tabakkó, tabáré, 
tubák, tubálesz, tubáló, tubáré, tubáresz, 
vatta. Vö. melódiás. 2. Hímvessző; dákó. 
Laza ~t a vigyorgódba!: Menj a fenébe! 
(Tkp. Ernyedt péniszt a szádba!) Vö. le
akad. [< ném. blasen ’fúj’ (Faz. 100)].
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blázol tn ige Cigarettázik. Ö: le~. — ba-
ga rettázik, bagzik, cigizik, ég1, éget, lán
gol, pabáreszol, papál, püfékel, spanglizik, 
stabozik, tubálózik.

blehol ts ige ritk Fizet, megfizet, kifi-
zet; kicsenget. [< ném. blechen ’ua.’].

blokkol tn ige 1. Lefoglal. Blokkoltam 
azt az ágyat. 2. Lehúzza a vécét. Szj: ~j, 
csöves (nem a kukoricásban vagy)!: 〈Felhí-
vás a vécé lehúzására, ha büdös van a vé-
cén ülő miatt.〉

blöró fn ritk Dzseki; jakó.
blú fn (Por vagy tabletta alakú) (met)-

amfetamin tartalmú kábítószer; szpíd. [< 
ang. blue ’kék’].

blúz Nyomja a ~t: ritk Dolgozik; bul-
csi zik. [< blues, egyféle zenei műfaj].

BMV/ BMW-leves Ld. béemvéleves.
bobi fn 1. Rendőr; zsaru. 2. ritk A var-

rógép alsó orsója. [< ang. bobby ’londoni 
rendőr’].

bocskai msz 〈Elnézést kérő szólamként:〉 
Elnézést, bocsánat! Ne haragudj, leejtet-
tem a kanalad, bocskai!

bocskoros mn és fn gúny Román (em-
ber); szőröstalpú.

bodag fn ritk Pogácsaszerű cigányke-
nyér; vakaró. [< bodag ’vakarékból sütött 
lepény, kenyér’].

bódító fn 1. Szeszes ital; pia. 2. Kábí-
tószer; kábszi.

bódítószer fn 1. Szeszes ital; pia. 
2. Kábítószer; kábszi.

bogácsa fn pej Börtönben készült po-
gácsa.

bogár fn pej Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

bogárimre fn Rég Hóhér; gallérkészítő. 
[< Bogár János, a népi demokrácia hírhedt 
hóhéra. Bogár Imre-ként bizonyára Bogár 

(Szabó) Imre, híres lovas betyár nevével 
összekeverve említik.]

bogárka fn Volkswagen típusú személy-
gépkocsi. [< bogárhátú].

bogó fn Csomó (pl. szalámiban índarab 
vagy bőrdarab). Fúj! Milyen bogó ez?

bogyó fn 1. Gyógyszer, tabletta. — 
anyag, dilibogyó, felgyógyi, gyógyszar, 
gyógyiszer, tiktak. 2. ritk Kábítószer; 
kábszi. 3. ritk Ecstasy tabletta; eksz. 
4. →Kergeti a ~t.

bohóc fn 1. Hímvessző; dákó. Fénye-
síti a ~ot: ritk 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 
hokizik. Megmosolyogtatja a ~ot: Hátra-
húzza a fitymát. 2. gúny Fegyőr; smasszer. 
3. gúny Olyan fogvatartott, akinek szabály-
sértési pénzbüntetését (annak ki nem fize-
tése miatt) elzárásra változtatták, illetve a 
pénzbüntetés kifizetése helyett a börtönbe 
vonulást választotta; szabálysértős. 4. Pi-
tiáner bűnöző; karalábétolvaj.

bohócruha fn gúny 1. Egyenruha. 2. Rég 
A szabálysértősök barna ruhája; barna. 
[Vö. bohóc 3. ]

boka mn Éhes; kajás.
bokákol ts ige Öklendezik, hány; csan-

dázik.
bokha mn Éhes; kajás.
bokhaló (bokheló is) mn ritk Éhes; ka

jás. [< cig. bokhalo, bokhālo ’éhes’ (Vek. 
38)].

bokhalós (bokhálós, bokhelós is) mn 
Éhes; kajás. [< cig. bokhalo, bokhālo ’éhes’ 
(Vek. 38)].

bokor fn ritk Haj; séró.
bokorugró fn 1. Első alkalommal bör-

tönbe került (vagy az adott intézetbe nem 
rég érkezett) fogvatartott; újonc. [?< kat. 
szl. bokorugró ’lövészkatona’, megvetett 
fegyvernem]. 2. ritk Határsértő, illegális 
határátlépő. [< A zöldhatár növényzetéről].

bokrétás →Aranygombos, ~ ember.
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bokszmajzli (bokszmájzli is) fn gúny 
1. Cigány; bokszos. 2. Néger; bukszaszá
jú.

bokszos fn és mn gúny 1. Cigány. — 
bagarol, bantu, bantukán, bantunéger, 
beduin, bokszmajzli, brazil, busman, 
büdösbőrű, cigi, cigiri-bigiri, cigó, cigu, 
csoki, csühös, dakota, dögevő, dögös, 
dzsipó, dzsipszi, európai néger, feka, 
fekete(retek/ rigó), füstifecske, füstös, 
hegyi olasz, indiai, indián, kakaócsem
pész, káló, kányabőrű, keóma, kohány, 
koheró, kokeró, kokszos, komancs, kor
mos, köszörűs, mó, more, néger, negró, 
negrosz, nigger, pirított hógolyó/ magyar/ 
szar, próbanéger, putris, retek, rézbő
rű, rigó, rom, római, sátoros, subickos, 
sültréce, szaracén, szénkefe, széntablet
ta, tekenyős, teknős, teknővájó, teknyős, 
újmagyar, üszkös, üszök, varjú, vinetu. 
Vö. kancigány, oláh, romungró. 2. Néger; 
bukszaszájú.

bokszutca fn Fogda, magánzárka; 
fogszi.

boldogító fn Szeszes ital; pia.
bolond fn Az elítéltek hierarchiájában 

a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszol-
gálására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

bolondozik 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 
hokizik.

bolsenyica fn ritk Börtönben dolgozó, 
magasabb rendfokozatú nő; nagykutya. 
[?< or. больше ’több’].

bolt (bót is) fn Börtönbolt; spájz.
boltnyitás fn ritk Boltba való betörés. 

Vö. srenk.
boltol (bótol is) tn ige ritk (A börtön-

ben) illegálisan árusít, üzletel, kétes vagy 
tiltott adásvételt bonyolít, feketézik; biz
niszel.

boltos fn ritk Olyan betörő, aki csak 
boltokba tör be. Vö. berepülős.

bomba fn 1. A holmi közé rejtett tiltott 
tárgy; okosság. 2. Nagy üveges (300 gram-
mos) Nescafé.

bombatámadás fn Az elrejtett tárgy 
beárulása (az elöljáróknak).

bombáz tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: le~, meg~, szét~.

bombázó fn Visszaeső, többszörösen 
büntetett fogvatartott; zuhanóbombázó. 
[< zuhanóbombázó ’visszaeső’].

bón (bon is) fn Rég 1. A forintnak meg-
felelő börtönbeli fizetőeszköz, amellyel a 
börtön boltjában vásárolhattak a fogvatar-
tottak. (1995-ben megszűnt, mikor kiderült, 
hogy a szegedi Csillag börtön nyomda-
üzemében hamisították.) [< bon ’kötelez-
vény, utalvány’]. — boni, bónpénz, gomb, 
kúdúsfillér, tompa. 2. A börtönmunkáért 
kapott fizetés, amit a börtönboltban tartanak 
számon, ott lehet levásárolni; adomány.

boncmester fn gúny Börtönorvos; 
mengele.

boncoló fn gúny Börtönorvos; mengele.
bóné fn Ész, értelem; gógyi. Nincs ben-

ne bóné: Buta, nincs esze.
boni (bóni is) fn Rég 1. A forintnak 

megfelelő börtönbeli fizetőeszköz, amely-
lyel a börtön boltjában vásárolhatott a fog-
vatartott; bón. 2. Börtön által adott fizetés; 
adomány.

boniem →Van ilyen ~!
bónosztás (bonosztás is) fn Rég Fize-

tés a börtönben.
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bónpénz (bonpénz is) fn Rég 1. A fo-
rintnak megfelelő börtönbeli fizetőeszköz, 
amellyel a börtön boltjában vásárolhatott 
a fogvatartott; bón. 2. Börtön által adott 
fizetés; adomány.

bont ts ige 1. Szétver, szétszed. Mit 
csinál Zoli? – Bontja a Sanyi arcát. 2. Na-
gyon nagy, rendkívül alapos zárkaellenőr-
zés tart; hipisel. 3. →Vitorlát ~.

Bontovics ~ Katira látogatás: Falbon-
tásos betörés; srenk. [< Bontovics Kati, 
(dzsessz)énekes].

bonyolít ts ige ritk Üzletel; bizniszel.
borbáló fn ritk A fegyintézetben a láto-

gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő. [< borbiló ’ua.’].

borbil ts ige 1. Beszél; borbiszál. 2. Vall, 
vallomást tesz; dalol. Ö: csi~. Ik: le~. [< 
vorbil ’beszél, szól’ (CigSz. 124), cig. vorbij, 
vorbinel ’beszél’ (Vek. 171)].

borbilda fn A fegyintézetben a látoga-
tókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; beszélő.

borbiló fn 1. A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő. 2. Mobiltelefon; 
basaveló.

borbilós mn Fecsegős, sokat beszélő; 
szófosó.

borbisz fn Beszéd. [< borbiszál ’be-
szél’]. — duma, habraty, hadova, sóder, 
vaker2.

borbiszál ts ige 1. Beszél. Folyama-
tosan borbiszál a csávó! Mit borbiszál ez 
nekem? — borbil, borviszál, cincog, csi
csereg, csipog, csiripel, dalol, dörzsöl, 
dumál, duruzsol, habrattyol, hadovál, 
hadovázik, hinti a rizsát, kalótyál, lök, 
nyomja a dumát/ rizsát/ sódert/ vakert, 
penáz(ik), penel, recseg, regél, rizsál, 
rizsázik, sóderol, tol, vaker1, vakerál, 

vakerászik, vakeráz, vorbiszál. Vö. tú
ráztat. 2. Vall, beszél, vallomást tesz 
(vkire); dalol. Na, ha ez borbiszál, végünk 
van, mint a botnak. Ö: csi~. Ik: le~. [< 
vorbiszál ’ua.’].

borbiszáló fn A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő.

borbiszló fn A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő.

bordás fn Ütés a bordákra. Kérsz egy 
rántott bordást? ’Beverjek egyet a bordáid 
közé?’

bordáz ts ige Lengőbordán üt, ütöget.
borít tn ige 1. A megbeszélteket nem 

tartja be. 2. Kitálal, elmond mindent; dalol. 
Ik: be~, szét~. [< kiborítja a bilit ’kitálal’].

boríték Szürke ~ba kerül: ritk Meghal 
a börtönben; megmulázik. ~ban →szaba-
dul: Ua.

borotfa fn Rég Zsilettpenge; vérkínzó. 
[< borotfa, a borotva nyugat-dunántúli táj-
szólásban].

borul tn ige 1. (Ütés, kiütés miatt) eldől, 
földre kerül; lepadlózik. 2. Lelepleződik, 
vmilyen tiltott tevékenysége kiderül; lebu
kik. 3. Bűncselekmény elkövetése közben 
tetten érik; megbukik. Ik: meg~.

borviszál ts ige Beszél, beszélget; bor-
bi szál. [< cig. vorbisārel ’beszélget’ (Vek. 
171)].

boszi fn ritk, szép Nő; gádzsi. [< bo-
szorkány].

bossz fn ritk Férfi; fószer. [< ang. boss 
’főnök’].

bosszantó fn ritk A varrógép pedálja, 
amit térddel hajtanak.

bot fn ritk Hímvessző; dákó.
bót Ld. bolt.
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botcsótány fn ritk, Rég Nem kedvelt 
fegyőr, börtönőr; smasszer. Vö. botos csó
tány.

botkormány fn ritk Hímvessző; dákó. 
Engem akarsz vezetni? Akkor fogd meg a 
botkormányom, bazmeg! ’Engem te ne akarj 
becsapni!’ Inkább a faszommal játsszon, azt 
használja botkormánynak! ’Hagyjon már 
békén!’

bótol Ld. boltol.
botos ~ csótány←.
botozik ige ritk 〈Férfi〉 önkielégítést vé-

gez; hokizik. [< bot ’hímvessző’].
bóvli fn ritk 1. Hamis, hamisítvány; 

gagyi. 2. Hamis pénz; állé. [< bóvli ’selej-
tes, silány (áru, tömegcikk)’].

bóvlisuska fn ritk Hamis pénz; állé.
box- Ld. boksz-
bozótlakó fn 1. Hajléktalan; csöves. 

2. Olyan rab, akit egyik zárka sem akar 
fogadni.

bózsi fn Tetű; dzsuva.
bő mn Gazdag; vastag. Nagyon bő ez 

a csávó! Láttad a fotóit? Milyen kérója, 
verdája van!

bögöly fn ritk, pej Áruló, besúgó; vam
zer. Olyan vagy, mint a bögöly: rárepülsz 
valakire, és beköpöd.

bögölyködik tn ige ritk, pej (Besúgá-
si szándékkal) figyel, hallgatózik, fülel; 
vamzerol.

bögre fn ritk, gúny, durva Homosze-
xuális kapcsolatban a női szerepű férfi; 
köcsög. Hozd csak ide elém azt a bögrét a 
fülénél fogva!

bögy fn tréf Női mell, emlő. — alma, 
begy, blágyi, cickó, csöcsi, csúcsi, csuró, 
didkó, kanna, körte, lökhárító, pattyonás, 
szügy, tejcsárda, tüdő, ütköző, zsömle, 
zsömlécske.

böjt ~re tesz: A napi ételadagját elveszi.
bökiz ts ige ritk A fegyőr nem hagy bé-

kén, molesztál; felkóstol.
bölcs fn Régóta börtönben ülő, sokat 

tapasztalt, kitanult fogvatartott; rafkós.
bölcső fn ritk Javító-nevelő intézet.
Bölcsőde fn ritk Fiatalkorúak Bünte-

tés-végrehajtási Intézete Tökölön; Tököl.
böllér fn ritk Gyilkos; killer.
bömbi fn ritk BMW típusú személy-

gépkocsi; bömös.
bömbölő fn ritk BMW típusú személy-

gépkocsi; bömös.
bömcsi fn ritk BMW típusú személy-

gépkocsi; bömös.
bömörő fn ritk BMW típusú személy-

gépkocsi; bömös.
bömös fn BMW típusú személygépko-

csi. — bömbi, bömbölő, bömcsi, bömörő.
bőr Szj: Húzzál ~t a fogadra!: Hallgass 

el! Vö. eldugul.
bőrbogyó →Kergeti a ~t.
bőrcsongor fn Hímvessző; dákó. [< 

bőr + Csongor, szivarmárka; vö. szivar 
’hímvessző’].
bőrfejű mn és fn Kopasz; úszósapkás.
bőrfotelos ~ pali: ritk A főfelügyelővel 

vagy annál magasabb beosztású intézeti 
alkalmazottal jóban lévő, azt jól ismerő 
fogvatartott; csókos.

böri fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-
hajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.
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bőrkulacs fn ritk Hímvessző; dákó.
bőrnyúzó fn ritk Gyilkos; killer.
börtön →Női ~.
börtönkoktél fn ritk Az újonnan bör-

tönbe kerülőkkel zárkatársaik által megita-
tott (pl. samponból, fogkrémből, borotva-
habból, szappanból, mosóporból stb. össze-
állított) ital.
börtönmenő fn A leg(el)ismertebb, bi-

zonyos kiváltságokkal rendelkező fogva-
tartott, aki többnyire a többieknél erősebb 
lévén öklével tekintélyt, tiszteletet vívott 
ki magának börtön szerte (és akit társai 
– gyakran félelemből, fizikai ereje vagy 
éppen esze, esetleg pénze, a börtönben el-
töltött hosszabb büntetése miatt – vezető-
jükként fogadnak el). Vö. menő.

börtönös mn és fn Börtön fokozatú 
büntetésre ítélt fogvatartott. Vö. fegyhá
zas, fogházas.

börtönstikk fn A börtön és az ott töl-
tött idő okozta tünetek. ~je van: A sok bör-
tönben töltött időtől furcsa szokásai van-
nak, bogaras.

börtöntöltelék fn (Sok időt börtönben 
töltött) fogvatartott; sittes.

Börze fn Rég Szállítókörlet a Gyűj
tőben (Budapest), ahol 500-600 rab volt 
egybezárva, és amíg a szállításra vártak, 
üzleteltek mindennel, ami náluk volt. — 
Tangó. Vö. csurma.

böte mn és fn gúny Ügyetlen, kétbalke-
zes (ember); topa. Pont erre a böte palira 
bíztad a kokain kiadagolását?! Kiszórta a 
felét! [< böte ’görbe lábú, szabálytalan járá-
sú’ (ÚMTsz. I, 597)].

braggesz mn ritk Dühös. Vö. felspanol. 
[< tny. brajgesz ’dühös, haragos’ < jid. 
(Dahn 44, Faz. 101)].

brancsol tn ige Barátkozik, összetart 
a barátaival; spanoskodik. Na, ez is bran-
csol, pedig még most került ide!

bráner fn Hímvessző; dákó. [?< Brow-
ning pisztoly (Faz. 101, Dahn 44)].

branyec fn ritk Renitens, különleges 
bánásmódban, őrzésben részesített fogva-
tartott. [?< tny. brahis ’erőszakos, verekedő, 
bicskás, kockáztató’ (BSz. 25)]. — cinkes.

brazil fn Cigány; bokszos. ~ gépsor: 
Több (izmos) cigány a zuhanyzóban.

bré fn Hímvessző; dákó. [?< bré ’kalap’ 
× bráner ’hímvessző’].

brejner fn ritk, Rég Mindenhez értő 
ember, aki pl. jól kártyázik, jól verekszik 
stb. [?< tny. brenner; vö. brenner lenni 
’megérteni’, brenner pali ’akit nehéz meg-
lopni’ (Szir. 19)].

brejzli fn ritk Műszaki cikk. [?< ném. 
(Dahn 44)].

brekeg ts ige 1. Köhög. 2. (Sokat) be-
szél. Vö. Mi a faszom vagy te?! Béka?

brékes fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. [< szleng brékel ’egyfajta modern 
könnyűzenére táncol’].

brenkó mn 1. Gyanakvó, éber, figyel-
mes. ~ vagyok rá: Gyanakszom rá. — benga, 
smekker. 2. Bosszúszomjas. ~ vkire: Bosz-
szút szeretne állni rajta.

brennöl ts ige ritk Fizet, megfizet, ki-
fizet; kicsenget. [< osztr. brennen ’fizet’ 
(Dahn 45)].
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brifkó fn Pénztárca. — briftacsni, bufár, 
bugyelláris, buksztárca, butykos, kanta, 
kasta, kastáli, kastáló, kasti, kestartó, 
lóvéharmónika, lóvélakás, matél, matér, 
tanyiszli, tarsoly. [< ném. Brieftasche ’(le-
vél)tárca’ + -kó képző]. 2. Női nemi szerv; 
mizs. 3. ritk Nő; gádzsi.

briftacsni fn ritk Pénztárca; brifkó. [< 
briftasni < ném. Brieftasche ’(levél)tárca’].

brigád fn Banda, bűnözői csapat; slepp. 
Kinek a brigádja?

bringa fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Szj: 
Told el a It!: Menj el innen! Vö. leakad.

bringás mn és fn 1. Olyan fogvatartott, 
aki állandóan a felügyelet nyomában van, 
és azoknak minden óhaját teljesíti; nyál
gép. 2. Áruló, besúgó; vamzer.

bringatároló fn Női börtön; bicaj meg-
őrző. [< bringa ’nő. lány’].

bringázik tn ige ritk Vizel, pisil; bru-
nyál.

bringli mn ritk Jó; lácsó.
brodvéj fn Börtönudvar, ahol a fogva-

tartottak felügyelettel sétálhatnak; korzó. 
[< Broadway ’New York Manhattan kerü-
letét átszelő utca, a színházi élet központ-
ja’].

brokesz fn Hímvessző; dákó.
broki fn Hímvessző; dákó. [< Brow-

ning revolvermárka].
brokkoli fn Hímvessző; dákó. [< broki 

’ua.’ × brokkoli ’karfiolhoz hasonló zöld-
ségféle’].

brúgó fn Kenyér; máró. Zsíros ~: Zsíros 
kenyér; tulomáró. [< diáknyelvi brúgó ’ke-
nyér, barna diákkenyér’ ?< brúgó ’nagybő-
gő’ (a kenyér alakja és színe miatt: ZG.)].

bruklin fn Cigánytelep, cigánysor; 
dzsum buj. [< Brooklyn ’New York egyik 
kerülete’].

brummol tn ige ritk Alszik; szovel. [?< 
ném. brummen ’dörmög, morgás’ × brum-
mog (a medve hangja)].

brunzol tn ige Vizel; brunyál. [< ném. 
brunzen ’ua.’].

brunzolda fn Vécé; retyó.
brunya fn Vizelet. — hugyi, mutra, 

mutresz, sárga, sör, szájvíz, tea.
brunyál tn ige Vizel. — bringázik, 

brunzol, brunyol, brúzol, csövel, dob/ 
ível egy sárgát, folyó ügyeket intéz, 
hugyál, hugyil, hugyizik, ível (egy sár
gát), kicsavarja a répát, kicsizik, köny
nyezteti a krokodilt, leengedi/ leereszti 
a fáradt olajat, locsol, mutrál, mutrázik, 
mutrel, olajat cserél, síel. Vö. bemutrel. 
[< brunzol ’vizel’].

brunyol tn ige ritk Vizel; brunyál.
bruszli fn Erőszakos, verekedős em-

ber; bunyós. [< Bruce Lee, karatefilmjeiről 
ismert színész × bruszt ’verekedés’].

bruszt fn Verekedés, ökölharc. — bal
hé, matek, meccs, míting, odavágó, pár
beszéd, svédtorna, ütés(váltás).

brusztol ts ige Verekszik, bokszol. Ik: 
le~. [< ném. tny. brusten ’verekedést, ve-
szekedést kezdeményez’ (Wolf 65, Dahn 
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45)]. — balhézik, csibészkedik, csörtézik, 
hirigel, márázkodik, marelkodik, mate-
kol, mítingel, összeüt, üt.

brúzol tn ige Vizel; brunyál. [< brun-
zol ’vizel’].

Bú fn ritk Börtön Újság; Kiblicájtung.
bubó fn Börtönorvos; mengele. [< Dr. 

Bubó, a „Kérem a következőt!” c. rajzfilm-
sorozat orvos szereplője].

bubog tn ige Háborog, (orra alatt mor-
mogva) nem tetszését nyilvánítja, vissza-
beszél. Mit bubogsz itt? Mondjad, ha bajod 
van!

buborék fn ritk Szénsavas üdítőital; 
bambi.

búbosköcsög fn ritk, pej Homoszexu-
ális kapcsolatban a női szerepű férfi; kö
csög.

búbospacsirta fn ritk, pej Olyan ho-
moszexuális fogvatartott, aki árulkodik, 
vallomást tesz (énekel), hogy elérje a cél-
ját; énekesnő.

búbostaxi fn ritk Rabszállító autó; rabó.
bubuka fn Orrváladék, takony; zselé. 

Csupa bubuka vagy! Mosakodj meg, és 
fújd ki az orrod!

buci fn 1. Fej; búra. Átveri a ~ját: Be-
csap, félrevezet, rászed; megvezet. 2. Ke-
nyér; máró. [< buci ’kenyérlisztből sütött, 
hosszúkás zsemle alakú péksütemény’]. 
3. Rossz színész, ripacs. Nincs jó színész 
ebben a filmben, mind buci. [< Stohl And-
rás, börtönt is megjárt színész Buci bece-
nevéből].

buckalakó fn gúny Hajléktalan, csa-
vargó; csöves. Zavard el azt a buckalakót!

bufár fn ritk Pénztárca; brifkó.
búfelejtő fn Kocsma; krimó.
bugajakab fn ritk Tolvaj; bugás. [Buga 

Jakab, „A Tenkes kapitánya” c. filmből is-
mert kuruc kori személy ← bugás, bugá
zik].

bugás fn Tolvaj. [Ld. Kis 2003]. — 
bugajakab, bugázó(s), csivázós, csivelós, 
csórelós, durrantós, enyveskezű, ganef, 
húzós, kotorászó, lopakodó, lopós, man-
gelós, markecoló(s), markecos, nyúló(gép), 
nyúlós, rajzoló, rajzos1, szajrés, szarka, sze
mes, tollfosztó, toll- és vajkereskedő, újí
tós, vajkereskedő, villanó. Vö. poszotyis, 
zsebes, zsivány.

bugáz(ik) ts ige Lop; csór. Ik: el~. [Ld. 
Kis 2003].

bugázó fn Tolvaj; bugás.
bugázós fn Tolvaj; bugás.
bugel ts ige Lop; csór. Ik: el~.
bugesz fn ritk Lopás; csóresz.
bugeszol ts ige ritk Lop; csór. [< tny. 

bugesz ’lopás’].
bugyelláris fn ritk Pénztárca; brifkó.
buggyantó fn Bugyi. Küldj nekem a 

csomagban egy buggyantót, legalább az 
illatodat érezzem! — bugyingó.

bugyi Csípi a ~ját: Szereti, kedveli, tet-
szik neki; kamel. Kinőttem ebből a ~ból: 
ritk Ez már nem nekem való. Szj: Le ~, be 
Gyuri!, Le ~, be dákó!: Vedd le a bugyid! 
〈Közösülésre való felszólítás〉.

bugyingó fn Bugyi; buggyantó.
bugyli fn Kés; a börtönben használa-

tos (alumíniumból készült, életlen) kés; 
zsebkés, bicska. — anyósölő, békanyú
zó, bikcsi, csori, csuri, dikics, gyíkleső, 
gyilok, halef, kasza, koncoló, leső, nyeső, 
oltó, puszaveló, shúri, súri, szalonnázó, 
szokeráló.

bugyogó fn Nő, lány; gádzsi.
buhi fn ritk Homoszexuális férfi; ratyi. 

[< buzi].
bújka fn Cigarettahüvely (füstszűrő és 

papír, dohány nélkül).
buk fn ritk Könyv. — biblia, kisokos. 

[< ang. book ’ua.’].
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bukerija fn Rég Boldogság. Rám fér-
ne már egy kis bukerija! [?< cig. bukurija 
’boldogság’].

bukik tn ige 1. A rendőrség, illetve a bün-
tetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe kerül; 
bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen tiltott 
tevékenysége kiderül; lebukik. 3. Bűn-
cselekmény elkövetése közben tetten érik; 
megbukik. Szh: ~ik, mint Rotten bil ler: ritk 
Ua. Ö: be~ik, ki~ik, le~ik, meg~ik.

bukovár fn A rendőrség, illetve a bün-
tetés-végrehajtás kezére kerülés; bukta.

bukovári fn A rendőrség, illetve a bün-
tetés-végrehajtás kezére kerülés, leleplező-
dés; bukta.

buksza fn 1. ritk Női nemi szerv; mizs. 
Ira →vadászik. 2. Női fenék; bul. 3. (Csi-
nos) nő; gádzsi.

bukszaszájú fn és mn Néger. — boksz-
majzli, bokszos, busman, dzsudzsu, füs
tös, nigger, subickos.

buksztárca fn Pénztárca; brifkó. [< 
buksza × pénztárca].

bukszus fn 1. Női nemi szerv; mizs. 
2. Nő, lány; gádzsi. [< buksza ’ua.’].

bukta fn 1. A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére kerülés. — 
bukovár(i), buktautca, buktavári, pad
ló. Vö. bebukik, lebukás. 2. Lelepleződés, 
vmilyen tiltott tevékenység kiderülése; le
bukás.

buktat ts ige Elárul; bevamzerol.
buktautca fn ritk A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére kerülés; buk
ta.

buktavári fn A rendőrség, illetve a bün-
tetés-végrehajtás kezére kerülés; bukta.

buktázik tn ige 1. A rendőrség, illet-
ve a büntetés-végrehajtás kezére jut, bör-
tönbe kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, 
vmilyen tiltott tevékenysége kiderül; lebu

kik. 3. Bűncselekmény elkövetése közben 
tetten érik; megbukik.

bul (búl is, ritk. bull) fn 1. Fenék. — 
alváz, buksza, bula, bulgária, bulkesz, 
bullterrier, buló, büdös, csokigyár, cso-
ki rak tár, faszvágány, faszvagon, fing
tarisznya, fingtartály, fingtartó, füstös, 
kakáló, karosszéria, kaszni, kipufogó, 
korpás, krémes, kuffer, lökhárító, mo
solygó, pecsa, pukkantó, rotyogó, rotyog
tató, rottyantó, seggi, szerkezet, tartály, 
trágyaszóró, ülőbútor, ülőgumó. 2. Női 
nemi szerv; mizs. 3. Nő, lány; gádzsi. [< 
cig. bul ’fenék, far’ (Vek. 39)].

bula fn 1. Fenék; bul. 2. ritk Női nemi 
szerv; mizs. 3. Nő, lány; gádzsi. [< cig. bul 
’fenék, far’ (Vek. 39)].

buláz tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug.

bulcsa fn Munka; bulcsi.

bulcsázik tn ige Dolgozik; bulcsizik.
bulcsi fn Munka. [< bútyi < cig. būtji, 

būti ’munka, dolog’ (Vek. 41)]. — bánya, 
bulcsa, bultyi, burcsa, burcsi, burtyesz, 
burtyi, bútya, bútyi, gálya, meló, meló
dia, mertyó, robi.

bulcsizik ts ige Dolgozik. — bulcsázik, 
bultyizik, burcsázik, burcsizik, burtyá-
zik, burtyel, burtyizik, bútyel, bútyizik, 
butyózik, gályázik, igázik, kerál, kerá-
z(ik), kerel, melózik, mercsizik, nyomja 
a blúzt, rodázik.



bulgária burnyák

65

bulgária fn ritk Fenék; bul. [< bul ’fe-
nék’ × Bulgária].

bulgárszatyor fn Nagy méretű táska, 
zacskó, szatyor. Akkora a zsákja, mint a bul-
gárszatyor ’Nagyon nagy a zsákja’. Mond-
tam neki, hozzon egy kis zacskót, és adok 
neki kávét. Erre idehoz egy bulgárszatyort… 
Azt hitte, ennyi kávét kap?!

buli fn 1. Bűncselekmény; balhé. Ben-
ne lennék egy tuti buliban. 2. Megüli/ ösz-
szehozza a ~t: ritk Üzletet köt; bizniszel. 
Buli vkinek: Megéri vkinek. Ez az üzlet 
buli mindkettőnknek. Nekem ez így nem 
buli! 3. Ellenőrzés; hipis. ~ van a szegény-
házban: Nagy, átfogó ellenőrzést tartanak 
nagyon sok börtönőr részvételével. 4. ~ 
van a szegényházban: Mulatság a bevásár-
lás (spájz) napján. Vö. lakodalom.

bulizik tn ige ritk Autót feltör; felnyom.
bulkaszni fn ritk Női nemi szerv; mizs. 

[< bul(kesz) ’női nemi szerv’ × kaszni ’fe-
nék’, kaszni ’láda, szekrény’].

bulkesz (ritk. búlkesz) fn ritk 1. Fenék; 
bul. 2. Női nemi szerv; mizs. 3. Nő, lány; 
gádzsi.

bullterrier fn ritk 1. Női fenék; bul. 
2. Női nemi szerv; mizs. [< bul ’ua.’].

buló fn ritk 1. (Női) fenék; bul. 2. Nő, 
lány; gádzsi.

bultyi fn Munka; bulcsi. [< bútyi ’ua.’].
bultyizik ts ige Dolgozik; bulcsizik.
bunda fn ritk 1. Női nemi szerv; mizs. 

2. Rendőrkutya. Volt már rajtad bunda? 
’Ugrott már rád rendőrkutya?’

bundás ~ őr: Új Kutyás őr; csupati. ~ 
virsli←.

bundázik tn ige Lefizet; potovázik. [< 
bundázik ’sportban az egyik csapat a má-
sikkal titokban előre megegyezik az ered-
ményben’].

bungesz fn 1. Kis raktárhelyiség (pl. 
tisztítószerek tárolására); bungi. [< bungi 

’ua.’]. 2. fn ritk Lopás; csóresz. [< bugesz 
’ua.’].

bungeszol ts ige ritk Lop; csór. [< bu-
ge szol ’ua.’].

bungi fn Kis raktárhelyiség (pl. tisz-
títószerek tárolására). — bungesz. [< kat. 
szl. bungi ’búvóhely’ < bungaló (KatSzl. 
105)].

bunker fn 1. Lakás; kéró. →Felnyomja 
a ~t. 2. Búvóhely. — héder, lyuk, tanya.

bunkerol tn ige (Körözés miatt) rejtőz-
ködve él, bujkál; dekkol.

bunkeroltat ts ige (Körözött személyt) 
bújtat, rejteget; pucoltat. Ki bunkeroltatott, 
mikor köröztek?

bunkó fn ritk Rendőr; zsaru.
bunkofon fn Mobiltelefon; basaveló.
bunyós mn Erőszakos, verekedős em-

ber. — balhés, bruszli, cinkes, izomkodó, 
márázkodó, menőerő, pitbull, terminátor, 
vandálkodó, vandamm, zsanklódvandál.

búra fn Fej. Átvágja a Iját: Becsap; 
megvezet. Csípi/ csippantja a Iját: Szereti, 
kedveli, tetszik neki; kamel. Ö: cino~. — 
buci, dió, kirakat, pa cek, szerkezet, tök.

burcsa fn Munka; bulcsi.
burcsázik tn ige Dolgozik; bulcsizik.
burcsi fn Munka; bulcsi.
burcsizik tn ige Munkát végez, dolgo-

zik; bulcsizik.
burkol tn ige Eszik. — abrakol, csáhel, 

csáheszol, csápol, csíp, csócsál, csumizik, 
darál2, flammol, flamózik, halóz(ik), ha-
szel, kajál, kajázik, kajeszol, kajol, lapá
tol, legel, moslékol, silózik, termel, tolat, 
tömi a majmot, túr, zabbincsol. Vö. bur
kolás. [?< cig. buka ’falat’, bukadel ’bekap’ 
(Ka kuk 1997: 56) × burkol ’burokkal ellát’].

burkolás fn Étkezés. — etetés, flamó, 
haló, siló, vályúzás. Vö. burkol.

burnyák fn Homoszexuális férfi; ratyi.
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burtyázik tn ige Dolgozik; bulcsizik.
burtyel tn ige 1. Dolgozik; bulcsizik. 

2. Prostituált üzletszerű kéjelgést folytat-
va ügyfelet vár, szólít le, magát kínálja; 
rodázik. [< bútyel ’dolgozik’].

burtyesz fn Munka; bulcsi.
burtyi fn Munka; bulcsi. [< bútyi ’ua.’].
burtyizik tn ige Dolgozik; bulcsizik. 

[< bútyizik ’ua.’].
busman mn és fn 1. Cigány; bokszos. 

2. Néger; bukszaszájú.
búsuló fn 1. Zárka; cella. 2. Fogda; 

fogszi.
busz →Tele van, mint a déli ~.
buszmegálló fn ritk Az a hely, ahová 

munkamegtagadáskor kiállítják az elítél-
tet.

but mn Drága, sokba kerülő, sok. Meny-
nyiért adod a telefont? – Harmincezer. – Az 
but. [< cig. but ’sok’ (Vek. 40)].

buti fn 1. Cipő; skárpi. 2. Bakancs; 
bakelló.

butító fn Pálinka; pálesz.
bútor fn 1. A személyes tárgyak és a 

felszerelés összessége, holmi; cumó. Ennyi 
az összes bútorom ’Ennyi holmim van’. Le-
pakolom a bútort ’Ide költözök’. 2. →Öreg/ 
→régi ~.

bútordarab →Régi ~.
butséró fn Hosszú haj. — konty. Vö. 

séró.
bútya (butya is) fn Munka; bulcsi. [< 

bútyi < cig. būtji ’munka, dolog’ (Vek. 
41)].

bútyel (butyel is) tn ige Dolgozik; bul
csizik. [< bútyi < cig. būtji ’munka, do-
log’ (Vek. 41), ?< cig. butyarel ’dolgozik’ 
(Sztojkó 2002: 55)].

bútyi (butyi is) fn Munka; bulcsi. [< cig. 
būtji ’munka, dolog’ (Vek. 41)].

bútyizik (butyizik is) tn ige Dolgozik; 
bulcsizik. [< bútyi ’munka’].

butyka fn Kocsma; krimó. Ütközünk a 
butykában ’Találkozunk a kocsmában’.

butykos fn ritk Pénztárca; brifkó.
butyózik tn ige ritk Dolgozik; bulcsi

zik.
búvár fn ritk 1. Vízszerelő. 2. Rég Más 

ügyeiben besúgás szándékával kutakodó, 
áruló; vamzer.

búvárkodik tn ige Keresgél, kutat, tur-
kál vmiben (táskában, kukában, orrában); 
egerészik.

búváröltöny Telefosott ~: pej Kövér, 
nagy hasú ember; pacal.

búza fn Homoszexuális férfi; ratyi. 
Tiszta búza a csávó. [< buzi ’ua.’].

buzeráncs fn gúny, Rég Homoszexuá-
lis férfi; ratyi. [< buzeráns ’ua.’].

buzerátor fn ritk, pej Homoszexuális 
férfi; ratyi. [< buzi ’ua.’].

buzernyák fn ritk, pej Homoszexuális 
férfi; ratyi. [< buzi ’ua.’].

buzi fn 1. 〈Nem kedvelt személy meg-
szólítása〉; gennygóc. 2. Homoszexuális 
férfi; ratyi. Retúros ~: ritk Mindkét nem 
szerepét alakító homoszexuális férfi; retú
ros. R: Adj egy →puszit, legyünk ~k! Ö: 
operett~.
buzikarkötő fn ritk Bilincs; man-

dzsova.
buzilak fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-

tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

buzitér fn ritk Börtönudvar; korzó.
buzivíz fn ritk 1. Üdítőital; bambi. 

Kérsz egy kólát? – Én nem iszok buzivizet. 
2. Kölnivíz. Mi ez a büdös? – Buzivízzel 
locsolta meg magát ez a hülye.
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buznyák fn Homoszexuális férfi; ratyi. 
[< szleng buznyák ’(apró)pénz’ × buzi ’ho-
moszexuális’].

buzogány1 fn 1. Ököl; temető. Csontos 
~: ritk Ua. 2. (Nagy) hímvessző; dákó.

buzogány2 fn ritk 1. Homoszexuális 
férfi; ratyi. 2. Homoszexuális férfi, aki 
erőszakkal is megszerzi magának azt, akit 
szexuális partnernek akar. — kajmán, 
kajmár. Vö. amazon, ratyi. [< buzi ’ua.’].

buzul tn ige Homoszexuálisként visel-
kedik, nemi életet él. Mit csináltok ott ket-
ten az ágyban? Buzultok? Ne buzuljatok a 
jelenlétemben! Ik: be~.

buzzanat fn gúny Homoszexuális férfi; 
ratyi. Hé, te buzzanat! Húzd innen a beled! 
[< buzi ’ua.’].

buzzancs fn gúny Homoszexuális fér-
fi; ratyi. A buzzancs mit keres az asztal 
körül? (Ti. a homoszexuális nem ülhet az 
asztalhoz, és nem nyúlhat más ételéhez, 
különben megverik.) [< buzi ’ua.’].

buzsángló (buzsangló is) mn ritk 
Agyafúrt, rafinált, ravasz; rafkós. [< cig. 
bužanglo ’ravasz, rafinált, sokat tudó’ (Vek. 
41, CigSz. 28].

buzsanglós mn ritk Rafinált, ravasz; 
rafkós. [< buzsángló ’ua.’].

büdi fn ritk Illemhely; retyó. [< budi × 
büdös].

büdös fn Fenék, ülep; bul. Megbaszom 
a büdösöd!
büdösbőrű fn ritk, durva Cigány; bok

szos.
büdöske Falazatlan ~: ritk (Függönnyel 

elválasztott) illemhely, vécé; retyó.
büfike fn ritk Kocsma; krimó. [< büfé 

× büfög].
bűn A ~ háza←.
bűnbánó mn és fn 1. ritk Kezdő (bű-

nöző), első bűntényes (fogvatartott); első
bálos. 2. ritk Fiatalkorú (bűnöző, fogva-
tartott); efkás. 3. Öngyilkossági kísérletet 
elkövető (személy); farcos.
bűnbarlang fn 1. Kocsma; krimó. 

2. ritk Edzőterem a börtönben; baditerem.
bűnöző Nyakkendős ~: ritk Csaló; simlis.
büntető fn Bíró; mázsáló. Jól megmért 

a büntető. ’Sok évre ítélt a bíró’.
bünti fn 1. Bűntárs, cinkos. — bajtárs, 

mártírtárs. 2. Büntetés. Büntiben van.
bűnvádi fn Új ítélet, amit már a bör-

tönben kap a fogvatartott egy ott elkövetett 
bűncselekményért.

bűnvádis ~ póz: Az a testhelyzet, ami-
kor vki a fenekét kidöntve lehajol egy el-
ejtett tárgyért. [Ti. ez a póz arra csábít, 
hogy az illetőt análisan megerőszakolják, 
és ezért bűnvádit, újabb börtönbüntetést 
adnak].
bűvész fn 1. Csempész (aki a börtönbe 

tiltott tárgyakat juttat be); síber. 2. A tiltott 
tárgyak elrejtésének mestere.

bűvös ~ lyuk: Női nemi szerv; mizs.
bűzrúd fn Cigaretta; bláz.
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cafat fn durva Nő, lány; gádzsi. 2. Ba-

rátnő; oldalfutó. Ez az én cafatom ’Ő az én 
barátnőm’.

cájg fn 1. Álkulcs. Vö. fésű. Cájggal 
ment be a házba. 2. Nadrág; kalca. [< cájg 
’gyenge minőségű pamutszövet; ruhához 
való kellék’].

cajka fn ritk Prostituált; rinya.
camacara fn Rég Lopás; csóresz. Ez 

camacara volt! Hol a cigim?
canga fn Kerékpár; keró. Told el a It!: 

Menj innen!
cápa fn 1. (Csinos, szexis) nő, lány; gá-

dzsi. 2. →Vén ~.
capcara fn ritk Lopás; csóresz.
capcaráz(ik) ts ige ritk Lop; csór. [?< 

lengy. cap! ’kapd el!’ (Faz. 104)].
cápi fn ritk Nő; gádzsi. [< cápa ’ua.’].
cár fn Börtönparancsnok; serif. Ki a cár 

a Gyűjtőben?
cédé fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz.
cédulás fn ritk Prostituált; rinya. Vö. 

bárcás.
cefre fn 1. Szeszes ital; pia. 2. Pálinka; 

pálesz.
cefrés mn ritk Részeg; tintás.
célakás fn ritk Zárka; cella.
cella fn 1. Zárka, a fogvatartottak elhe-

lyezésére szolgáló helyiség. — apartman, 
áresz, átmeneti otthon, búsuló, célakás, 
duzzogó, emberkínzó, gettó, gondolkodó, 
héder, hegyező, hotel, ideiglenes lakhandi, 
kakasülő, kalitka, kamra, kaptár, kég

li, ketrec, koporsó, kóter, kuckó, kutri
ca, kutyaól, lakhandi, lakosztály, lyuk, 
malacól, odú, ól, összkomfortos lakosz
tály, pecó, pulykaól, putri, rezidencia, 
szeretetotthon, szoba, szociálisotthon, 
tömlöc, tyúkól, végállomás, verem. Vö. 
akvárium, albérlet, átmeneti, darázs
fészek, farkasverem, hodály, kancako
lostor, kolompársugárút, olvasótábor, 
szabadulózárka, szoktató, vakarózó; 
csur ma, fogszi. 2. ritk Rendőrségi fogda; 
pandesz.

célszerszám fn ritk 1. (Lő)fegyver. — 
acélmaris, áru, gyilok, hangszer, játék, 
keráló, kereló, mangeló, műszer, patro
nos, puffogtató, szokeráló, vas. Vö. flinta, 
géppityu, stukker. 2. Pisztoly; stukker. 
3. Puska; flinta. 4. Géppisztoly; géppityu.

centi fn 1. Általában közönséges 150 
centiméteres mérőszalag (szabócentimé-
ter), ami egyrészt az elítéltek szabadulásig 
hátra levő 150 napjának visszaszámlálá-
sára szolgál, minden nap levágva belőle 
egy centiméternyit; másrészt a testépítéssel 
foglakozók használják, mert az izomtömeg 
fejlődését mindennap mérik. 2. Sovány em-
ber; csontrakéta. Hú, te nagyon centi vagy, 
öcsém!

cenzor fn Nevelőtiszt (aki ellenőrzi a 
leveleket); apu.

cenzúra fn A levelezés ellenőrzése.
cerka fn Hímvessző; dákó. Áll a cer-

kája: Merevedése van, közösülhetnékje 
van. Megírjalak a cerkámmal? R: A cerka 
hegye kitűnő, jó lenne egy hegyező!: Nőt 
szeretnék. [< cerka ’ceruza’].
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cérna Ira fűzi a tarhonyát: ritk Rendkí-
vül óvatosan, lassan, félve eszik, nem meri 
megenni az ételt. (Elsősorban arra az újon-
nan bekerült fogvatartottra mondják, aki 
fél, hogy beteg lesz az ételtől, vagy arra a 
köztudottan női szerepet alakító homosze-
xuális fogvatartottra, aki minden étkezés 
után attól tart, hogy az étel nem marad 
meg benne.) Fűzd fel cérnára, mert kipo-
tyog belőled!

ceruza fn Hímvessző; dákó.
ceruzahegyező fn Női nemi szerv; mizs. 

Nagyon tompa már a cerkám, kellene egy 
jó ceruzahegyező! ’Rég voltam nővel, jó 
lenne már közösülni egyet!’

Céutca fn A szegedi Csillag börtön 
háromemeletes szárnyában levő biztonsá-
gi zárkasor, ahol a végleges életfogytig-
lanra ítélteket őrzik, illetve a földszinten 
és a második emeleten levő fogdasor. Vö. 
öröklakás.

cévágány fn Rossz, nem egyenes út, 
tévút 〈mint életmód〉. Tíz éve kerültem cé-
vágányra, addig becsületesen éltem.

Chanel kosztüm Ld. sanelkosztüm.
Chuck Norris Ld. csak.
ciánoz ts ige Zárkamotozást végez, át-

kutat; hipisel. Mit ciánozol a szekrényem-
ben?! Akadj már le róla, jó? Ik: ki~.

cibál ts ige 1. 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik. ~ja a →répát: Ua. 2. Aprán-
ként pénzt csal ki; húzogat.

cibere fn Vörösboros kóla (ált. egy deci 
vörösbor és két deci kóla); vébéká.

cica fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Gyógy-
szerosztó nővér; díler.

cicakaka fn Takony, orrváladék; zselé.
cici →Nyeles ~.
cicizik tn ige 1. Piszmog, vacakol, húz-

za az időt, szerencsétlenkedik; molyol. 
2. Kötekedik; felkóstol. Mit cicizik ez itt? 
Baszd már állon, hogy tudja, hány kiló!

cickány fn Az a fogvatartott, akire a 
homoszexuálisok szemet vetnek, és elkez-
dik magukhoz édesgetni. — csalihal.

cickó fn Női mell, emlő; bögy. [< cici 
’ua.’].

cicózik tn ige 1. Viccelődik. 2. Kéreti 
magát.

cicus fn Női nemi szerv; mizs.
cidázik tn ige 1. Orálisan közösül, férfit 

szájjal kielégít; szop. Ik: le~. 2. Pórul jár, 
ráfarag; szív. [< cig. cidel ’húz’ (Vek. 43); 
vö. cirdel].

cifrapalota fn ritk Rendőrség; jard.
cigányeksz fn tréf, Új Rivotril nevű 

nyugtató, amit kábítószerként használnak; 
rivó. [< cigány extasy].

cigánykárász fn Cigány férfi hímvesz-
szője; dákó. (Cigányok használta kifejezés 
többnyire az orális szexet fenyegetésből 
felemlegető – és a hímvessző „cigánysá-
ga” miatt különösen megalázónak számító 
– kifejezésekben: Bekapod ezt a cigányká-
rászt, ami alattam van!)

cigánykáresz fn Cigány férfi hímvesz-
szője; dákó. (Használatáról ld. a cigányká
rásznál.)

cigánymerci fn 1200-as vagy 1300-as 
(„kocka”) Lada személygépkocsi.

cigányoroszlán fn Bátor cigány fiú. 
— moruplán, muroplán. Nézd azt a kis 
cigányoroszlánt! Nem fél senkitől, nézd, 
hogy megy neki a csávónak!
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cigánypap fn Cigány férfi hímvessző-
je; dákó. Gyere csak, térdelj le, és gyónjál 
meg ennek a fekete cigánypapnak! ’Kapd 
be a nemi szervem!’ (Használatáról ld. a 
cigánykárásznál.)

cigánypolitika fn Ravaszkodás, takti-
kázás, amikor (többnyire aljas) csellel, trük-
kel kicsalnak, elvesznek vkitől vmit. Velem 
ne alkalmazd a cigánypolitikát, átlátok raj-
tad, öcsém!

cigánytyúk fn Rég Varjú.
cigaretta Kacagtatós ~: Marihuánás 

cigaretta; spangli. Kint ég a Ija: Nem rég 
került börtönbe. Vö. csikk.

cigi fn 1. Cigaretta; bláz. Még ég a ~je 
odakint: a) Nem rég került börtönbe. b) ritk 
Idő előtt szabadul. Még ég a ~je, amit eldo-
bott a kapuban: Ua. Vö. csikk. 2. Orális 
közösülés; szopás. 3. Cigány; bokszos.

cigiri-bigiri fn ritk Cigány; bokszos.
cigizik tn ige 1. Cigarettázik; blázol. 

2. Orálisan közösül; szop. Ez a luvnya csak 
cigizik, nem akar dugni. Ik: le~.

ciglis fn ritk Fegyőr, börtönőr; smasz
szer. [< cig. cigla ’tégla’ (Vek. 42)].

cignó mn és fn ritk Kicsi, kis termetű 
(ember); cinó. [< cig. cigno ’kicsi’ (Vek. 
43].

cigó fn és mn Cigány; bokszos.
cigu fn és mn Cigány; bokszos.
cikk fn 1. Lopott tárgy; szajré. 2. Szj: 

~be néz, és cakkba lát: Bandzsán, kancsalul 
néz; vö. szemes. Ez nálam nem nagy cikk: 
Nekem nem számít megcsinálom, belefér.

cím Tudod a címet/ cimet? – Milyen cí-
met/ cimet? – A gecimet! 〈Tréf. ugratás〉.

cimbi fn Barát, cimbora; kampi.
cimbuci fn Barát, cimbora; kampi.
cimmog ts ige Visszabeszél, felesel. Te, 

ez nekem cimmog? — lázad.
cincog ts ige gúny 1. Beszél; borbiszál. 

2. Vall, vallomást tesz; dalol.

cini-cini fn Rég Cigányzene; bazse-
váció.

cink fn 1. Csalás szándékával elhelye-
zett titkos jelzés a kártyalapon. 2. Gyanú. 
Jól rám tetted a cinket, le se tudom vakarni 
’Alaposan elterjesztetted rólam, hogy besú-
gó vagyok’.

cinkel ts ige 1. Kártyalapot (tollal, 
pontozással, karcolással) megjelöl, illet-
ve ennek segítségével csal a kártyázás 
során; hintázik. [< tny. cinkel ’megjelöl’ 
(Szir. 19)]. 2. Gyanússá tesz, viselkedésé-
vel felhívja rá a figyelmet; lecinkel. Ik: le~, 
meg~.

cinkelés fn Kártyalap (tollal, pontozás-
sal, karcolással történő) megjelölése, illet-
ve ennek segítségével való csalás a kártyá-
zás során. — hajtás, kaparás, rajz.
cinkelő fn ritk Kártyajátékban a lapok 

megjelölésével (cinkeléssel) csaló hamis-
kártyás; cinkes.

cinkelt mn A kaparással, pontozással 
vagy a lapok szélén bereszeléssel megjelölt 
〈kártya(pakli)〉. — cinkes.

cinkes fn és mn 1. Csalás céljából 
megjelölt, hamis (kártya); cinkelt. Ez a 
kártya cinkes, nem játszok vele! 2. Kártya-
játékban csaló (személy), hamiskártyás. — 
cinkelő, hajtogató, húzó, húzogató, hú
zós, körmöző, lehúzó(s), leszedő, levevő, 
pacsmagoló, paklis, simlibúvár, spiller, 
trükkös, zsugabubus. 3. ritk Bűnös; sá
ros. 4. Nagyon rossz; tréfli. 5. ritk Köteke-
dős, verekedős, erőszakos ember; bunyós. 
6. Rosszhírű, renitens, különleges bánás-
módban, őrzésben részesített (fogvatar-
tott); branyec. 7. Hírhedt, elhíresült, olyan 
bűnöző, akit sokszor mutattak a tévében; 
híradós. ~sé válik: Felkerül a feketelistá-
ra, hírhedtsége miatt megbélyegzetté válik, 
amit nehéz lemosni 8. ritk Feltűnő.

cinó mn és fn 1. Kicsi, kevés; csutri. Adj 
még! Ez még cinó! 2. Kevés pénz, kis ha-
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szon. Nagyon cinó van belőle, nem éri meg. 
3. Kicsi, kis termetű (ember). Szólj annak 
a cinónak! 4. Gyerek; kiscsávó. De szép 
ez a cinó! [< cig. cino ’kicsi’ (Vek. 43)]. — 
abortuszmaradék, babszem, cignó, cinó
ber, cseppke, cseppó, kertitörpe, liberós, 
mini, minibuzi, pelenkás, piti, pitláger, 
pitlák, pitlákovics, tampon, törpe, tyúk
szem, uszkár, zsebköcsög.

cinóber fn Alacsony növésű, kis terme-
tű ember. [< cinó ’ua.’].

cinóbúra (cinobura is) fn ritk, pej Kis 
fejű ember. [< cinó ’kis’ + búra ’fej’].

cinoroj fn Kiskanál. Vö. roj. Dema jek 
cinoroj!: Adj egy kiskanalat! [< cig. cino 
’kicsi’+ roj ’kanál’ (Vek. 43, 142)].

cipi fn Pénz; lóvé. [?< cig. cipa ’bőr’ 
(Vek. 43)].

cipiciplátor fn ritk Pénz; lóvé.
cipő fn Mobiltelefon; basaveló. Barna-

cipőt tegyél a csomagba! ’Legyen a cso-
magban egy telefon elrejtve!’

cirdatúráztatás fn Az az eset, amikor 
vkit csoportosan orális közösülésre kény-
szerítenek. Vö. szopás.

cirdel ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; szop. Ik: le~. [< cig. cirdel 
’húz’ (Vek. 43); vö. cidázik].

cirdesz fn Orális közösülés, férfi száj-
jal történő kielégítése; szopás. Baszás nem 
volt, csak cirdesz!

cirkálás fn ritk Napi séta a börtönud-
varon; körözés.

cirkli fn A zárka ajtaján lévő, az őrök 
használta kémlelőnyílás, amit egy kör 
alakú kis fogantyúval ellátott fémlemez 
takar. — csattanó, hessz, hesszablak, 
hesszelő, hesszlyuk, hessznyílás, kukker, 
kukucska, repedés. [< cirkli ’körző’].

cirklis fn 1. Zárkaajtó. — csattanó, 
kapu, kutyás, vas. 2. A zárkaajtón bekém-
lelő börtönőr; smasszer.

cirkusz fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.

cirkuszigazgató fn Börtönparancsnok; 
serif.

cirok fn Cigaretta; bláz.
citerás mn és fn Gyáva, félős (ember); 

majrés. Hülye vagy?! Ezt akarod vinni? Ez 
egy citerás!

civil mn és fn ritk 1. Nem fogvatartott. 
2. Börtönben dolgozó nem egyenruhás al-
kalmazott. Vö. beöltözött. 3. Rendőrségi 
nyomozó; nyominger. 5. Börtönből kisza-
badult, már nem fogva tartott, szabad. A 
Sanyi már civil, nincs bent! 6. Szabadulás 
előtt álló fogvatartott; szabaduló.

civória fn Szív (testrész). Egyem meg a 
civóriádat! — motor, műszer.

C lakás Ld. célakás.
coff fn Kávé; kofi. Süss csak nekem egy 

kétdanos coffot! ’Főzz csak nekem egy ká-
vét két kanál Nescaféból!’ [< koff ’ua.’, ang. 
coffee ’ua.’].

colárica fn Hosszú szoknyás cigány 
asszony. Itt kiabált valakinek az ablak alatt 
egy colárica. [< cig. colāri ’szőnyeges (egy 
vlach cigány népcsoport)’ (Vek. 43)].

Colombo Ld. kalambó.
cölöp mn ritk Nagy, magas ember; bigi.
cöpi fn Injekciós tű és fecskendő. — 

csúzli, dártsz, kard, pacsi.
cöpizik tn ige Injekciós tűvel és fecs-

kendővel a kábítószert intravénásan bead-
ja; belő.

cövek →Beveri a ~et a gazosba.
cucc fn 1. Felszerelési és a saját tárgyak 

összessége, holmi; cumó. Dúródik a ~ a 
→szekrényében. 2. Lopott tárgy, holmi; 
szajré. Húzott/ ledurrantott/ nyúlt ~: Ua. 
3. Bármilyen tiltott tárgy, amit nem kíván-
nak néven nevezni (tetoválógép, telefon, 
gyógyszer, doppingszer, kés stb.); okos
ság. →Felütött ~. 4. Kábítószer; kábszi. 
5. Ondó; apatej.
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cuccmáger fn ritk Lopott tárgy; szajré.
cuccol tn (és ts) ige ritk Közösül, vkit 

magáévá tesz; dug.
cuccos fn 1. Lopott tárgy; szajré. 

2. Mobiltelefon; basaveló. Vedd elő a cuc-
cost!

cukkeró fn Cukor; gugli. Dobj már a 
kávémba egy kanál cukkerót!

cukorborsókörlet fn Olyan körlet a 
Csillag börtönben, ahol a javulás útjára 
lépett elítéltek vannak (Szeged). (Ebben a 
körletben napközben nyitva vannak a cel-
laajtók, az itteni elítélteknek több beszélő-
idő és egyéb kedvezmények járnak.)

cukorka Ne →kóstolgass, mert nem va-
gyok ~!

cukrosbácsi fn ritk Összekötő tiszt a 
börtön és a rendőrség között, operatív tiszt; 
szimat. [< cukrosbácsi ’kiskorúakat, külö-
nösen kislányokat magához édesgető, csa-
logató (idősebb) kéjenc’].

cula mn és fn Langaléta, nagyon magas 
(ember); bigi.

culáger fn gúny 1. Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. Fogj magad mellé két 
culágert, és mosasd fel velük a zárkát! 
2. Langaléta, nagyon magas (ember); bigi. 
Szólj már a culágernek, húzódjon lentebb 
a fejével, mert nem látom tőle a tévét!

cullant ts ige gúny Orálisan közösül, 
férfit szájjal kielégít; szop. Ik: le~.

cumi fn 1. Hímvessző; dákó. 2. Orá-
lis szex, férfi orális kielégítése; szopás. 
3. Bosszúság, méltánytalan, kellemetlen, 
megalázó helyzet; ennek elviselése; szívás. 
Ez cumi volt! ’Erre jól ráfáztunk’. 4. Ilyen 
helyzetbe juttatás; kitolás; szívatás.

cumibot fn 1. Gumibot; kolbász. 
2. Hímvessző; dákó.

cumibotos fn Börtönőr; smasszer.

cumizás fn 1. Orális szex, férfi orális 
kielégítése; szopás. 2. Bosszúság, mél-
tánytalan, kellemetlen, megalázó helyzet; 
ennek elviselése; szívás. 3. Ilyen helyzetbe 
juttatás; kitolás; szívatás.

cumizik tn ige 1. Orálisan közösül, fér-
fit szájjal kielégít; szop. 2. Pórul jár, ráfá-
zik; szív. Ik: le~.

cumiztat ts ige 1. Orális közösülésre 
kér vagy kényszerít; szopat. 2. Kellemet-
len, megalázó, hátrányos helyzetbe hoz; 
elbánik, kitol vele; kellemetlenkedik, bosz-
szúságot okoz neki; megszívat. Ik: meg~.

cummanda fn Orális szex, férfi orális 
kielégítése; szopás.

cumó fn 1. Felszerelés, holmi. — áru, 
bútor, cucc, motyó, putyerka, szerkó. Vö. 
alacuzánem. 2. Lopott tárgy; szajré. 3. Til-
tott tárgy; okosság. Ha van cumó a zárká-
tokban, tüntessétek el, nagy hipi lesz! [< 
cucc].

cuna fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 
lány; gádzsi.

cunca fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 
lány; gádzsi.

cunci fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 
lány; gádzsi.

cuncimókus fn Nő, lány; gádzsi.
cuncogó fn 1. Női nemi szerv; mizs. 

2. Nő, lány; gádzsi.
cuni fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 

lány; gádzsi.
C utca Ld. céutca.
C vágány Ld. cévágány.
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Cs
csá fn Marihuána (kábítószer); fű.
csácsesz mn ritk Jó; lácsó. Csácsesz?: 

Érted? Rendben? Csácsesz!: Értem! Rend-
ben! Neked kell megadnod a haverod tar-
tozását, mert őt elszállították, csácsesz? – 
Csácsesz! [< csácsó ’jó’].

csácsi mn Jó; lácsó. [< csácsó ’ua.’].
csacsifogat fn ritk Rabszállító autó; 

rabó.
csácsó mn Jó; lácsó. [< cig. čāčo ’igaz’ 

(Vek. 44)].
csacsog tn ige gúny Vallomást tesz; da

lol.
csacsogó fn 1. ritk Száj; muj. Nyomass 

egy blázt a ~mba! ’Tégy egy cigarettát a 
számba!’ 2. Áruló; vamzer. 3. A fegyin-
tézetben a látogatókkal való beszélgetésre 
használt helyiség; beszélő.

csácsogó fn 1. A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő. 2. Száj; muj.

csácsoj mn Jó; lácsó. [< cig. čāčo ’igaz’ 
(Vek. 44)].

csáhel ts ige Eszik, étkezik; burkol.
csáhesz fn Étel, ennivaló; kajesz.
csáheszol ts ige Eszik, étkezik; burkol.
csaj fn 1. Nő, lány; gádzsi. Szj: Már azt 

se bánná, ha egy ~t kéne megdugni: Ki van 
éhezve, már régen volt nővel. [< cig. čhaj, 
čaj ’(cigány) lány’ (Vek. 46)]. 2. Dáma kár-
tyalap a francia kártyában. 3. Gyáva, fé-
lénk; majrés. Nem mered? Csaj vagy?

csája fn Tea; csopa. (Régen konzumte-
ából készítették.) [< or. чайa ’tea’ (birt.)].

csajka fn 1. (Régen alumínium, ma mű-
anyag) tányér. 2. Bármilyen (műanyag) tál, 
edény, amiből enni lehet; vályú. Nyomd 
meg a csajkát, tesóm, éhesek vagyunk! ’Pa-
kold meg bőven a tányért, barátom, éhesek 
vagyunk!’ 3. Homoszexuális kapcsolatban 
a női szerepű férfi; köcsög. Vö. Olyan vagy, 
mint egy csajka! (ti. mindig „teleraknak”: 
vki mindig közösül veled). [< csajka ’lány’ 
(< csaj) × köcsög, bögre].

csajkadekni fn A csajka fedele; dekni.
csajkafelvarrás fn Rég Az újonnan 

börtönbe került fogvatartott egyféle ug-
ratása. (Egy edénybe vizet tesznek és fel-
akasztják a zárkaajtó fölé, hogy ha belép 
az újonnan börtönbe került fogvatartott, 
ráömöljön a víz.) Vö. beiskoláz.
csajkatörlő fn Kb. 30 × 30 centiméte-

res konyharuha.
csajkavári ~ ügyészezés: A nem régen 

börtönbe került fogvatartott egyféle ugra-
tása: a) Villanyoltás után az egyik fogva-
tartott a zárkaajtóhoz megy, és a csajka 
(tányér) vagy a kanna öblébe mondja, hogy 
X. Y. nevű előzetes letartóztatásban lévő 
fogvatartott pakoljon össze, mert azon-
nali hatállyal szabadlábra helyezték. b) A 
börtönbe újonnan érkezett elítéltnek kell 
elmondania büntetése okát a csajka vagy 
kancsó öblébe. Ezután a rangidős fogva-
tartott úgy szokott dönteni, hogy az újonc 
nem bűnös. Mindkét esetben a „felmentett” 
fogvatartottnak össze kell csomagolnia 
holmiját, majd zörögnie a felügyeletnek, 
hogy a csajkavári ügyész utasítása alapján 
engedjék ki. Vö. beiskoláz.



csajkázás csanda

74

csajkázás fn 1. Ételosztás után a csaj-
kák összeszedése és egy mosogatóhelyi-
ségben történő elmosása (Szeged). (Higié-
niai okok miatt egy mosogatóba beosztott 
rab mosogatja el az egész szint csajkáit.) 
2. Újonc fogvatartottak egyféle ugratása, 
becsapása: vki az ajtó mellé áll, és elvál-
toztatott hangon egy üres csajkába beszél-
ve elmondja az újonc adatait, börtönbe ke-
rülésének okát, majd összepakoltatja vele a 
ruháit, és azt mondja neki: „hazaengedem, 
ha elismeri, amit még eltitkolt a bíróságon”. 
Van aki megtörve elmesél még egy-két 
bűncselekményt. Utána kinevetik az újon-
cot, és sokáig csúfolják miatta.

csajmágnes fn Olyan dolog (elsősor-
ban értéktárgy, drága autó), ami vonzza a 
lányokat.

csajos mn gúny Nőies, nőiesen viselke-
dő. Nagyon csajos ez a csávó! Nem köcsög 
ez, ismeritek?

csajoskodik tn ige gúny Fél, gyáván 
viselkedik, aggodalmaskodik; rinyál. Ne 
csajoskodj, csináld meg!

csajszi fn Nő, lány; gádzsi.
csak Csak norisz: gúny 〈Lenéző kif. 

annak érzékeltetésére, hogy az illető nem 
számít, nem veszik komolyan〉. Ki mondja? 
– Csak norisz. [< Chuck Norris, amerikai 
harcművész és színész, aki filmjeiben a 
rettenthetetlen, legyőzhetetlen hőst alakí-
totta].

csaklómej mn ritk Bolond; dilinyós.
csáklyáz ts ige Dögkútból a húst kötél 

és kampó segítségével felhúzza.
csákó1 fn Ember, férfi; fószer. [< csávó 

’ua.’]. Ö: kis~.
csákó2 fn Rég Ötforintos érme. Ö: nagy~. 

[< tny. csá ’öt’ (Szir. 51) × csákó ’magas 
tetejű katonai föveg’].

csaladi mn és fn Bolond, hülye; dili-
nyós. [< cig. čalado ’buta, hülye’ (Vek. 44)].

csaladó mn és fn ritk Bolond, hülye; 
dilinyós. [< cig. čalado ’buta, hülye’ (Vek. 
44)].

csalamádé fn Bolond, hülye; dilinyós. 
[< csaladó ’ua.’ × csalamádé ’vegyes sa-
vanyúság’].

csalavári mn és fn Bolond, hülye; dili-
nyós. [< csaladó ’ua.’].

csalaváz(ik) ts ige Üt, ver; elmáráz. Ik: 
le~, szét~. [< cig. čalavel ’(meg)üt’ (Vek. 
44, CigSz. 31)].

csalavel ts ige Üt, ver, megver; elmáráz. 
[< cig. čalavel ’(meg)üt’ (Vek. 44, CigSz. 
31)].

csali1 fn Csaléteknek használt személy 
(többnyire prostituált), aki révén a pénzes 
áldozathoz férkőznek, hogy kirabolják, 
meglopják.

csali2 mn és fn Elmebajos, bolond, hü-
lye (ember); dilinyós. [< csaladó ’ua.’].

csalihal fn Az az fogvatartott, akire a 
homoszexuálisok szemet vetnek, és elkez-
dik magukhoz édesgetni; cickány.

csálinger fn ritk Pincér. [?< ném. Zahl
kellner ’fizetőpincér’ + -inger (vö. Szir. 12, 
Bárczi 1932: 22)]. — csárlinger, pingvin.

csaliság fn Elmebaj.
csámcsogda fn Ebédlő; kajálda.
csámcsogó fn ritk Száj; muj.
csanda fn Hányás, okádék. Milyen ran-

da csanda van a vécében?!
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csandázik tn ige ritk Hány, okádik. — 
bokákol, csandel, kidobja a rókát/ tacs
csot, taccsol, világra hoz. [< cig. čhandel, 
čhāndel ’hány, okádik’ (Vek. 46)].

csandáztat ts ige 1. Hánytat, hányásra 
késztet. 2. Pénz, adósság megadását ki-
kényszeríti; kiszarat.

csandel ts ige Hány, okádik; csandázik. 
[< cig. čhandel, čhāndel ’hány, okádik’ 
(Vek. 46)].

csap1 ts ige 1. Csinál, készít; kerál. 
Te, ez a csávó olyan kaját csap! Elájulsz! 
2. Szj: Akkor ~d magad alá!: Akkor nem 
is kell, nem érdekel! Vö. még beleül. Add 
már ide a rádiódat! – Most nem tudom, 
mert én is hallgatom. – Akkor csapd ma-
gad alá, ha sajnálod!

csap2 fn Kar; csáp.
csáp fn Kar. — csap2, kampó, pájszer, 

svédfogó, szárny, szipka, vaszkó, vaszt(ó).
csapágyas mn ritk Bolond, hülye; dili-

nyós.
csapásol tn ige Cigány táncot jár, tán-

col; dencel.
csapat1 ts ige Csinál, készít; kerál. Csa-

pat egy lecsót, amilyet még nem ettél.
csapat2 fn Testvérekből, barátokból álló 

szövetség, banda, akik mindig számíthat-
nak egymásra a bajban; slepp.

csapda fn 1. ritk Fogda; fogszi. 2. ritk 
Vizsgálati fogság. — szieszta. 3. Névtelen 
levél, amiben feljelentenek vkit. Ö: ma
jom~.

csápol 1. ts ige Eszik; burkol. Ik: be~. 
2. tn ige Táncol; dencel.

csapolgat ts ige Vmilyen trükkel rend-
szeresen pénzt csal ki vkitől; húzogat.

csár fn Marihuána (kábítószer); fű.
csáráz ts ige Orálisan közösül, nőt száj-

jal kielégít; kinyal. Vö. habiszticsárázás. 
Ik: ki~. [< csárel ’ua.’ < cig. čārel ’nyal’ 
(Vek. 45)].

csárel ts ige Orálisan közösül, nőt száj-
jal kielégít; kinyal. Ik: ki~. [< cig. čārel 
’nyal’ (Vek. 45)].

csáresz Szj: ~ muri szokra: 〈Tréf. ma-
gyarázat, hogy miért kapott vki nagy cso-
magot otthonról:〉 Kinyaltam az anyósomat. 
Na, látom, szeretnek otthon, jó nagy cso-
magot kaptál! – Naná! Én csáresz muri 
szokra! [< cig.].

csárlinger fn 1. (Banda, zárka, gyár 
stb.) vezetője, főnök; góré. 2. Pincér; csá-
linger. [< csálinger ’pincér’ × Charlie (an-
gol személynév)].

csáro ~ geccó!: durva 〈Tréf. visszakö-
szönés egy gyengébb, alacsonyabb rangú 
embernek, aki nagyon köszönget〉. (Tkp. 
Nyald ki a gecit!) [< cig. čārel ’nyal’ (Vek. 
45)].

csász fn ritk Óra; császó. →Szode ~?: 
Hány óra van? Mennyi az idő? [< cig. čāso 
’óra; idő’ (Vek. 45)].

császár fn Neves, a többiek által (el)is-
mert, kiváltságos fogvatartott, egyféle nem 
hivatalos vezető, aki többnyire a többiek-
nél erősebb lévén öklével vívja ki magának 
a tekintélyt; menő.

csaszi1 fn Karóra; császó. [< or. часы 
’óra’ (tsz.)].

csaszi2 fn ritk Neves, a többiek által (el)
ismert, kiváltságos fogvatartott, egyféle 
nem hivatalos vezető, aki többnyire a töb-
bieknél erősebb lévén öklével vívja ki ma-
gának a tekintélyt; menő. [< császár ’ua.’].

császó fn 1. Óra. →Szode ~?: Hány 
óra van? Mennyi az idő? 2. Karóra. [< cig. 
čāso ’óra; idő’ (Vek. 45)]. — csász, csaszi1, 
krumpli.

csatol ~ja a nyolcas dossziéhoz: (Elöl-
járó, parancsnok, nevelő) a szemétbe dobja 
(pl. a kérelmi lapot).

csattanó fn 1. Pofon; flekk. 2. Cellaaj-
tó; cirklis.
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csattanósmaszlag-főzelék fn Lencse-
főzelék.

csaucseszku (csócseszku is) fn 1. Ro-
mán ember; szőröstalpú. 2. ritk Börtönor-
vos; mengele. [< Nicolae Ceauşescu, ro-
mán kommunista diktátor].

csavar1 ts ige 1. Cigarettát készít, sodor. 
→Szénát ~: Ua. Csavarj nekem is egyet! — 
cseter, gyűr. 2. Üt, megüt; beborít. Csa-
vart neki egyet, az meg behorkolt ’Meg-
ütötte, és elájult’. Ik: le~, oda~, rá~.

csavar2 fn ritk Cigaretta; bláz.
csavarlazító fn 1. Ital, alkohol; pia. 

2. Pálinka; pálesz.
csávó fn Férfi, fiú; fószer. [< čhāvo, 

čāvo ’(cigány) fiú’ (Vek. 46]. Ö: kis~.
csecsebogyó fn ritk Szem; jákó. [< 

Holló mondja a szemednek, hogy csecse-
bogyó].

cseh ~ trombita: Hangos szellentés; vég-
bélfütty.

csehszlovák mn ritk 1. Bolond, hülye; 
dilinyós. 2. Rossz, vacak, gyatra minősé-
gű; tréfli. Milyen csehszlovák kocsit hoztál 
nekem?!

cseka fn Börtönőr; smasszer.
csékategóriás fn ritk Az elítéltek hierar-

chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [cs < csicska].

csel Szj: Tudod mi a ~? Felejts el←!
cselló fn 1. Lábfej. Vö. virgács. 2. Nagy 

cipő; skárpi.
csemcsem fn ritk Lopás; csóresz. [< 

csencsen ’ua.’].
csencs fn Illegálisan árusítás (a börtön-

ben), üzletelés, kétes vagy tiltott adásvétel, 
feketézés; biznisz. [< csencsel ’illegálisan 
üzletel, kereskedik’].

csencsen fn ritk Lopás; csóresz. [< 
csen ’lop’].
csendőr pej 1. Börtönőr; smasszer. 

2. Rendőr; zsaru. [< rendőr; a börtönön kí-
vüli rendőr a rabok szemében alacsonyabb 
helyen áll, mint a börtönőr, ezért a börtön-
őrt rendőrnek tekinteni lenézést jelent].

csenget tn ige Fizet; kicsenget. Mi van 
a csávóval, csenget rendesen? Ik: ki~.
csengő fn A zárkák ajtajánál elhelyezett 

kijelző lámpa, ami ha világít, az őr tudja, 
hogy kérni szeretnének vmit. Nyomd meg 
a csengőt! ’Kapcsold fel a kijelző lámpát!’

csentó1 fn Pénz; lóvé. Szode csentó?: 
Mennyibe kerül? (tkp. mennyi pénz?) [?< 
ol. cento ’száz’].

csentó2 mn Új; novicsentó. [< novicsen-
tó ’ua.’].

csépáz ts ige Ver, ütlegel; elmáráz. [< 
(el)csépel ’ua.’].

csépel ~i az ürest: ritk Mellébeszél, kön-
törfalaz; rizsázik.

csepp fn LSD-vel átitatott bélyeg (kábí-
tószer); bélyeg.

cseppke fn és mn ritk Kicsi, kis terme-
tű (ember); cinó.

cseppó fn és mn Kicsi, kis termetű (em-
ber); cinó. [< cig. čeppo ’csepp, egy kevés’ 
(Vek. 45)].

cseppség fn ritk Mobiltelefon; basa veló.
cserél →Olajat ~.
cseresznye fn ritk Szerencse; mák. Szj: 

Próba, ~!: Próba, szerencse, próbáljuk 
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meg! Van egy tuti balhém, gyere, próba, 
cseresznye!

Cséri fn ritk A budapesti Ecseri piac.
cserkész fn Kezdő bűnöző, első bűnté-

nyes fogvatartott; elsőbálos.
cserpák fn 1. Evőkanál; roj. 2. Pohár; 

findzsa. Öt cserpák vizet kell meginnod, 
annyit veszítettél! 3. Orr; hefti. Szh: Akko-
ra a ~od, hogy a fagyis sírva töltené meg 
egy százasért: Nagy az orrod. [< cserpák 
’vízmerítő edény’].

cserpákos mn Nagy orrú ember. — or
gazda, tapír. Vö. orr.

cseszkó fn ritk Cseh nemzetiségű. [< 
cseh Československo ’Csehszlovákia’ (cseh 
česko- ’cseh’)].

csészolgálatos fn ritk Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [cs < csicska].

csete mn és fn Esetlen, ügyetlen (sze-
mély). Ezzel a csetével akarsz edzeni?

cseter ts ige ritk Cigarettát sodor; csa
var1.

cseterfild fn ritk Házilag, csikkdo-
hányból csavart cigaretta; bláz. [< cseter × 
Chesterfield cigarettamárka].
cseterő fn Cigarettacsavaró, cigaret-

tatöltő. — ágyú, kreátor, tekerő, töltő, 
zászló.

cseveg ts ige 1. Pletykál. 2. ritk Vall, 
vallomást tesz; dalol.

csi hsz Nem, nincs, semmi; nyista. Te 
csináltad ezt? – Csi ’Nem én’. Van kávéd! 
– Csi! Haljak meg! ’Nincs, istenbizony!’ 
Mi van a sütődben? – Csi! Üres. ’Semmi. 
Üres.’ Ö: ~borbil, ~borbisz, ~borbiszál, 
~dzsanel, ~dzsanista, ~gút, ~lácsó, ~pe-
nel, ~tudil, ~van. [< cig. čī, či, čhi ’nem’ 
(Vek. 48)].

csiba fn Marihuána (kábítószer); fű.
csibe fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Fiatal-

korú bűnöző, fogvatartott; efkás. 3. ritk 

Nem régen börtönbe került fogvatartott; 
újonc.

csibész fn Bátor, megbízható, a bör-
tönviszonyokat jól ismerő fogvatartott, aki 
nem riad vissza a verekedéstől, és nem le-
het árulásra rávenni; vagány. Csibészben: 
〈Pl. verekedésre mondva:〉 egy az egy ellen, 
nem mások beavatkozásával.

csibészkedik tn ige ritk Verekszik; 
brusztol.

csiborbil ts ige 1. Hallgat, nem beszél; 
eldugul. 2. Nem tesz vallomást; csipenel. 
[< csi ’nem’ + borbil ’beszél’ < cig.].

csiborbisz msz Csiborbisz!: Kuss, 
csend legyen, hallgass! Vö. eldugul. [< cig. 
či borbis! ’ne beszélj!’; cig. čī, či, čhi ’nem’ 
(Vek. 48), vorbis ’beszélsz’].

csiborbiszál ts ige 1. Hallgat, nem 
beszél; eldugul. 2. Nem tesz vallomást; 
csipenel. [< csi ’nem’ + borbiszál ’beszél’ 
< cig.].

csicsedli fn ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

csicsek fn Az elítéltek hierarchiájában 
a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszol-
gálására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

csicsereg tn ige 1. Beszél; borbiszál. 
2. Elárul, árulkodik; dalol. [< csicsereg 
’csacsog, fecseg’].
csicsergő fn 1. A fegyintézetben a láto-

gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő. 2. Áruló, besúgó; 
vamzer.

csicska fn gúny, durva 1. Az elítéltek 
hierarchiájában a legalsó fokon lévő, a do-
mináns fogvatartottaknak alárendelt, azok 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy, aki (nyílt vagy burkolt fenyege-
tés hatására) félelemből vagy vmilyen el-
lenszolgáltatás fejében (leginkább, hogy 
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békén hagyják) elvégez bizonyos felada-
tokat, amit egyébként mindenki maga 
volna köteles megtenni. (A csicska fel-
adata a beágyazás, takarítás, mosogatás, 
különböző masszírozások. A csicskát 
csak egy vékony határvonal választja el a 
köcsögtől, aki homoszexuális szolgálta-
tást is nyújt (vö. →Köcsög leszel, csicska 
vagy!). (Jellembeli) gyengesége miatt 
sok csicskából köcsög lesz.) [< csicskás 
’ua.’]. — alattvaló, alkalmazott, alsóbb
rendű, android, asszony, bejárónő, bogár, 
bolond, brékes, culáger, csékategóriás, 
csé szolgálatos, csi csed li, csicsek, csics
kás, csics ma rek, csicsó(ka), csicsuéletű, 
csihés, csíra, csiribiri, csi rik li, csótány, 
daru(madár), dokkmunkás, droid(ika), 
drojkesz, dzsó ker, egyénivállalkozó, 
fácán, fegyverhordozó, ferkó, findzsa, 
fullajtár, futó, gubernátor, gyalog, gye
rekem, gyökér (kefe), gyönyörű android, 
hasznos, házicica, házikutya, helytartó, 
hipolit, hordár, inas, jobbágy, jószág, ka
tona, kezes, kézilány, kíber, kintekunta, 
kisegítő, kisember, kolonc, komornyik, 
kuka, kullancs, kutya(fejű), kuzin, kül
dönc, lányom, londiner, madár, megba
szott darumadár, melós, mikrobi, mosó
gép, mosónő, muzsik, padaván, pancser, 
papagáj, papucs, paraszt, pincér, portás, 
rabszolga, robot, segéd, seggbe baszott 
daru madár, sikamatyi, sügér, szégyente

len, szolga, szöcske, talpas (jobbágy), ta
xis, terminátor, titkár, tolatós, ventilátor, 
veréb, verebentyű, zsan. Vö. csicskarinyó, 
fiam, pitbull, zsanmari. 2. ritk Lenézett, 
megvetett, erélytelen, gyenge ember; tüdő.

csicskaaspiráns fn Olyan újonc elítélt, 
akit csicskává akarnak tenni, mert látszik 
rajta, hogy fél. — kereszteletlen.

csicskahely fn ritk Emeletes ágy felső 
része; dobcsi.
csicskaőrmester fn Őrmesteri foko-

zatban lévő, börtönben dolgozó személy; 
őrmi.

csicskaparádé fn Az a helyzet, amikor 
nincs menő a zárkában, ezért az egyébként 
elnyomott elítéltek (csicskák) nyugodtan 
lehetnek. Van valaki a 110-esben? – Senki, 
csak a csicskák. – Akkor ott csicskaparádé 
van! — sitiprinctelenség.

csicskarinyó fn ritk Olyan fogvatartott, 
akit a társai színleg barátként kezelnek, de 
közben mindenét elveszik, kihasználják. Vö. 
csicska, rinyó.

csicskás fn 1. Az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. [< csicskás ’tiszti szolga’]. 
2. Nyakon verés; csicskatasli.

csicskatasli fn ritk Enyhébb ütés a csu-
pasz nyakra. — csicskás, nyakas, nyakas-
kakas, saller, tarkós, tockos.
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csicskázik tn ige A csicskákra jellem-
ző munkát végez (beágyaz, takarít, mo-
sogat stb.), csicskaként (félelemből vagy 
vmilyen ellenszolgáltatás fejében) a fölötte 
állókat kiszolgálja.

csicskáztat ts ige (Újonnan börtönbe 
kerülőt) ugrat, dolgoztat.

csicsmarek fn ritk, gúny Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

csicsó fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

csicsóka fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.
csicsuéletű fn gúny Az elítéltek hierar-

chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

csidzsanel ts ige Nem tud. [< csi ’nem’ 
+ dzsanel ’tud, ért’ < cig.].

csidzsanista fn Bizonytalan, kétségek 
között őrlődő személy. (Vö. csidzsanel.)
csigaevő mn és fn Francia (ember); csi

gazabáló.
csigalom fn tréf 〈Leginkább msz-ként 

használva:〉 Nyugalom. Vö. béke. Mi van 
veled, tesó? Csigalom, nem kell idegesked-
ni!

csigazabáló mn és fn gúny Francia 
(ember). — csigaevő.

csigút mn ritk Nem jó, rossz; tréfli. [< 
cig. čī, či, čhi ’nem’ (Vek. 48) + ném. gut 
’jó’].

csihe fn 1. Ágynemű; kelengye. 2. Ruha; 
textil.

csihés fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

csihiz ts ige ritk Megver; elmáráz. [?< 
csihi-puhi].

csihol ts ige Tüzet gyújt. Csiholj ide az 
orrom alá! ’Gyújtsd meg a cigarettámat!’

csiholószerszám fn ritk Hímvessző; 
dákó.

csík fn 1. Egy karton (tíz doboz) ciga-
retta. Adj érte egy csík cigit! ’Adj érte egy 
karton cigarettát!’ Marlboro-csík: Egy 
karton Marlboro cigaretta. 2. Kokainból 
vagy szpídből kihúzott csík, amit ált. ösz-
szetekert papír (pénz) segítségével szívnak 
fel orron keresztül. — utca.

csikágó fn 1. Nagy zűrzavar, verekedés, 
felfordulás; hepaj. 2. Hasis, marihuána és 
dohány keveréke cigarettának megcsavar-
va (kábítószer). Vö. kábszi. [< Chicago, 
hajdan a bűnözők egymás közti véres le-
számolásairól elhíresült amerikai város].

csikágózik tn ige Felfordulást csinál, 
hangoskodik; balhézik.

csikamelda fn ritk Bíróság. Járási ~: 
Járási bíróság. [< csi ’nem’ + kamel ’sze-
ret’ + -da]. — ítélde, mázsaház, szopató, 
szoptató, tovelda. Vö. első bíróság, jár
kálási bíróság.

csiken fn ritk Zsír. [< cig. čiken ’zsír’ 
(Vek. 49)].

csiki-csuki fn Az a viselkedés, amikor 
vki hol az egyik, hol a másik csapattal tart, 
barátkozik. [< csiki-csuki ’ide-oda lépege-
tés a malom nevű játékban’].

csikk Még ég/ füstöl a ~(e) a kapu előtt: 
Nemrég került börtönbe. Vö. cigaretta, 
cigi, újonc.

csikkes fn Olyan ember (leginkább 
hajléktalan), aki a mások által eldobott, fé-
lig elszívott cigarettákat gyűjti.

csikkezik tn ige A mások által eldobott 
cigarettavégeket összegyűjti, csikket szed. 

— igazoltat, rigózik.
csikó1 fn 1. Fiatalkorú bűnöző, fogva-

tartott; efkás. 2. Első alkalommal börtön-
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be került (vagy az adott intézetbe nem rég 
érkezett) fogvatartott; újonc.

csikó2 fn 1. Újabb feltárt bűntény, amire 
váratlanul utólag (egy bűntény tárgyalása 
során vagy egy másik bűncselekmény bün-
tetésének letöltése alatt) derül fény. Sárga 

~: Ua. Bejött/ Benyerített/ Bevágtatott a/ egy 
(sárga) ~, (Sárga) ~ ugrott a kertbe: Egy 
újabb bűntettel vádolják meg (egy újabb 
ügyről érkezik vádirat), miközben egy má-
sik bűncselekmény miatti büntetését tölti. 
2. Pótnyomozás, amikor egy újabb ügyet 
kezdenek vizsgálni. Sárga ~: Ua. 3. Egy 
újabb ügyre szóló idézés. Sárga ~: Ua. Mi-
lyen papírt kaptál? – Most nézd meg! Jövő 
héten szabadulnék, erre bevádolnak egy 
régi balhéval, abból kaptam idézést. – Ez 
bizony csikó! 4. Folyamatban lévő ügy. — 
kiscsikó2, ménes, pótnyom, szürkederes. 
Vö. csikós.

csikó3 fn 1. A padló fényesítésére szol-
gáló, nyéllel ellátott faszerkezet; dzsesza. 
(Ált. ketten húzzák, és egy ember rajta 
ül.) 2. ritk, Rég Betontömb, amire pokró-
cot raktak, és ezzel fényesítették a padlót. 
3. Rég Kb. 80 kg-os sóderrel töltött zsák, 
amit a folyosó felmosása után kellett bün-
tetésből húzgálni (Debrecen). (Súlyosbí-
tásként még vkinek rá kellett ülni, hogy 
nehezebb legyen.) 4. Varrószék (Szeged, 
Márianosztra, Gyűjtő, Gyula). (Egy legin-
kább kerékpárra hasonlító szék, amelynek 
kerekek helyett négy lába van. Pl. futball-
labdákat varrnak rajta.)

csikós fn Az a személy, aki az idézé-
seket, hivatalos papírokat kézbesíti. Vö. 
csikó2.

csíkos I. fn 1. Régi rabruha (1980-ban 
szűnt meg). — csíkosmalac. Vö. sitiruci. 
2. ritk Rendőrautó; meseautó. ~ taxi/ verda: 
ritk Ua. II. mn 1. ~ csótány←. ~ hátú kis-
malac, én →elmegyek, te itt maradsz! 
2. Ürülékkel szennyezett, szaros (elsősor-
ban alsónadrágra mondva); kulás.

csíkosgatya fn Tábornok.
csíkosmalac fn ritk A fogvatartottak 

régi ruhája; csíkos.
csíkosnyakú mn és fn gúny 〈Cigányok 

által használva:〉 Nem cigány, magyar; pa
raszt.

csikótelep fn Folyosó; trepni. Vö. csi
kó3.

csikóz ts ige A viasszal bekent padlót 
fényesíti; dzseszál. Vö. csikó3.

csilácsó mn Rossz, nem jó; tréfli. [< 
csi ’nem’ + lácsó ’jó’].

csiliárdos mn ritk Gazdag; vastag. [?< 
milliárdos × Annyi pénze van, mint csillag 
az égen].

csillag fn 1. A középpontból elágazó 
(egyik) épületszárny a Szegedi Fegyház és 
Börtönben (Csillagban). 2. ritk Mercedes 
típusú autó; merdzsó. [< Az autó emblé-
májáról]. 3. →Sarki ~.

Csillag fn Szegedi Fegyház és Börtön. 
[< A Szegedi Fegyház és Börtön folyosói 
felülnézetből egy négyágú csillagot min-
táznak]. — Csillagszálló, Szöged, Szögöd.

csillagász fn Kancsal; szemes.
csillagrúgatás fn Durva tréfa, amikor 

az alvó ember lábujjai közé papírt tesznek, 
és azt meggyújtják. (Különösen az újon-
nan börtönbe kerülőket ugratják így.) Vö. 
beiskoláz. — kigyújtás.

Csillagszálló fn Szegedi Fegyház és 
Börtön; Csillag.
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csillagvadász fn Olyan börtönőr, aki 
nagyon hajt az előléptetésért, ezért precí-
zen betartja a szabályokat.

csillogó fn ritk Arany; fuksz.
csimasz fn Fiatal, gyerek; kiscsávó. [< 

csimasz ’pajor; poloska’ × csimota ’kisgye-
rek’].

csimi fn Gyerek; kiscsávó. [< csimasz 
’ua.’].

csin fn ritk Arany; fuksz.
csinál tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~. Hol a Sanyi? 
– Épp csinál egy csajt.

csincs szn ritk Öt. [?< rom. cinci ’öt’] 
— félix, páncs.

Csinos fn gúny, Rég A debreceni bün-
tetés-végrehajtás hóhérjának rabok által 
adott gúnyneve. A Csinos kísérjen!

csíp ts ige 1. Szeret, kedvel; kamel. Ik: 
meg~. ~i a bugyiját/ búráját: Szereti, ked-
veli, tetszik neki. 2. Eszik; burkol.

csipáz ts ige Tetszik neki, szeret, ked-
vel; kamel. A bíró szerelmes belém, ~za, 
hogy itt vagyok: A bíró hosszúra szabta a 
büntetésemet. Csipáz kötekedni.

csipenel ts ige 1. Nem beszél, hallgat; 
eldugul. 2. Nem tesz vallomást. — csi bor-
bil, csiborbiszál. [< csi ’nem’ + pe nel ’be-
szél’ < cig.].

csipista mn gúny Bolond, hülye, idióta; 
dilinyós.

csipkejózsika fn gúny A börtönben 
homoszexuálissá tett, alávetett elítélt; kö
csög.

csipog tn ige 1. Beszél, beszélget; bor-
biszál. 2. Vallomást tesz, vall; dalol.

csipogó fn 1. gúny Besúgó, áruló; vam
zer. 2. (Kézi vagy kapuszerű) fémkereső. 
3. A fegyintézetben a látogatókkal való be-
szélgetésre használt helyiség; az ilyen be-
szélgetésre adott engedély vagy alkalom; 
beszélő.

csipogós fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. Nem megbízható, csipogós!

csippant ts ige Szeret, kedvel; kamel. 
~ja a búráját: Ua.

csípszövet 〈Tréf. a meztelen bőrre utal-
va párbeszédekben. Pl. ha vki félmeztelen, 
és megcsípik a vállát, ezt kérdezik:〉 Miből 
van az inged? Csípszövetből?

csíra (gyak. csira) fn durva 1. pej Ho-
moszexuális kapcsolatban a női szerepű 
férfi; köcsög. 2. ritk Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 3. ritk Kétszínű, nem 
megbízható, jellemtelen ember; gennygóc. 
[< csira ’hermafrodita; homoszexuális fér-
fi’].

csiribiri fn (és mn) gúny 1. Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. 2. Homosze-
xuális kapcsolatban a női szerepű férfi; 
köcsög. 3. ritk Gyenge; nudli. 4. Jelenték-
telen (ember), akivel nem kell számolni, 
komolyan venni; tüdő. 5. Vékony, sovány, 
gyenge (ember); csontrakéta. 6. Nevetsé-
gesen gyenge ember, aki erősnek szeretne 
látszani; álmenő.

csirikli fn 1. gúny Könnyen becsap-
ható rászedhető, naiv ember; palimadár. 
2. Másokat kiszolgáló fogvatartott; csicska. 
3. Olyan személy, akit arra kényszerítenek, 
hogy időről időre fizessen, hogy békén 
hagyják; adófizető. Ne légy csirikli, ne 
add oda a cigidet! 4. Lenézett, jelenték-
telen ember; tüdő. [< madár ’könnyen 
becsapható, kihasználható ember’ < cig. 
čirikli ’madár, veréb’ (Vek. 50)].

csiripel ts ige 1. Beszél, beszélget; 
borbiszál. Micsiri?: Mit beszélsz, mi van? 
(Tkp. Mit csiripelsz?) 2. Vallomást tesz, 
vall, elárul; dalol.
csiripelő fn ritk Áruló, besúgó; vamzer.
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csirizes fn ritk Kocsma; krimó.
csirke fn 1. Fiatalkorú bűnöző, fogva-

tartott; efkás. 2. Nem régen börtönbe ke-
rült fogvatartott; újonc. 3. Becsületes em-
ber; fer. 4. Nő, lány; gádzsi. 5. Cherokee 
jeep (gépkocsi). 6. →Robbantott ~.

csiszál ts ige Padlót fényesít; dzseszál.
csiszamisza fn Takarítás, kőmosás; 

sikamika.
csiszolt mn Tapasztalt, kitanult, forté-

lyos, rafinált; rafkós. [< dörzsölt ’ravasz, 
minden hájjal megkent’].

csitt ~re vág: Elnémít, elhallgattat; el
dugít.

csitu fn Csend; muklesz. Csitu!: Csend 
legyen, kuss! Vö. eldugul. Csituban: Csend-
ben. [< csitt! ’csendet, hallgass!’].

csitudil msz Nem tud(om/od/ja stb.). 
Tudod, ki volt? – Csitudil ’Nem tudom’. [< 
csi ’nem’].

csitul tn ige Hallgat, csendben van; el
dugul. Csitulj!: Hallgass!

csivan tn ige Nincs. [< csi ’nem’ + van].
csiváz(ik) ts ige Lop; csór.
csivázós fn Tolvaj; bugás.
csivel ts ige Lop; csór.
csivelós fn Tolvaj; bugás.
cs-kategóriás Ld. csékategóriás.
csobán fn Nagyméretű alumíniumedény, 

amiben a konyháról felviszik az ennivalót; 
badella. [< csobán ’csobolyó, ivóedényül 
használt lapos hordócska’].

csobban tn ige Lefürdik, lezuhanyzik.
csócsa fn Étel, ennivaló; kajesz. [< 

csócsál ’eszik’].
csócsál ts ige Eszik; burkol. [< csócsál 

’majszol, nyammogva alaposan megrág’].
csocsesz →Öreg ~.
csócseszku Ld. csaucseszku.

csoffad tn ige ritk Börtönben ül, bünte-
tését tölti; ül.

csók fn Protekcióval segítő személy. — 
csókos, patent.

csóka fn 1. Rég A fogvatartottak téli 
ruházata; varjú. 2. (Különleges, furcsa) 
férfi; fószer.

csoki fn 1. Cigány; bokszos. 2. Hasis; 
(kábítószer); haska. 3. Ürülék, széklet; 
kula.

csokigyár fn ritk Fenék; bul. Benéz a 
~ba, feltöri a ~at: Análisan közösül; meg
köcsögöl. Nagyon vigyorog. Tuti feltörte a 
csokigyárat este.

csokikrém fn Hasisolaj (kábítószer); 
barnaolíva.

csokiraktár fn ritk Fenék; bul.
csokis mn Széklettel szennyezett, sza-

ros; kulás. Csokis lett a farkam a seggétől.
csokiz ts ige 〈Köszönésként használva:〉 

Csokizlak!: Csókollak! Ik: be~ik.
csókos fn és mn 1. gúny Protekciós, 

protekcióban részesülő (személy), olyan 
(fogvatartott), akinek ismerőse van a sze-
mélyzeti állományban, ezért jobb bánás-
módban részesül. — bőrfotelos pali, fia, 
gyereke, hátszeles, kabala, kampi, kivé
teles, libling, nyálas, nyalis, nyalós, pe
dálgép, pedálos, pirostelefonos, protis, 
protkós, puncsos, talpnyaló. Vö. benne 
van a jóban, embere, hátszele van. 2. Ba-
rát; kampi. 3. gúny Protekcióval segítő sze-
mély, befolyásos kapcsolat; csók. 4. gúny 
Áruló; vamzer.

csomago →Avel a ~.
csomagol ts ige Az engedélyezett idő-

közökben, ált. havonta csomagot küld. Ki 
csomagol mióta bent vagy? –Anyám.

csomagoltat ts ige Rabnak rendszere-
sen csomagot küldet (pl. egy barát, aki nem 
ér rá csomagot küldeni, de fizeti az árát).
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csomagos fn 1. Az a fogvatartott, aki 
csomagot kap (ti. vannak sokan, akik nem 
kapnak). 2. Az a felügyelő, aki a csomag-
osztással van megbízva. 3. Gazdag; tél
apó.

csónak fn ritk Nagy méretű csizma; 
meszkó.

csongorszivar fn Hímvessző; dákó. [< 
Csongor, egy szivarfajta; vö. bőrcsongor].

csonkol ts ige 1. Öncsonkítást végez. 
2. Öngyilkossági kísérletet követ el; haza
vágja magát.

csont fn Kedvezmény nélkül, teljes 
egészében kitöltött ítélet. ~ra kiüli, ~tal 
szabadul: Letölti az egész ítéletét, nem kap 
semmilyen kedvezményt. Vö. lebestáz.

csontcsikó fn Sovány ember; csontra
kéta.

csontos I. fn 1. Az a fogvatartott, aki-
nek nincs kedvezménye az ítéletből, ezért a 
teljes idejét le kell töltenie (csontra ki kell 
ülnie). 2. A budapesti fegyház egyik mun-
kahelye, ahol a rabok műanyag csontvá-
zakat raknak össze, melyeket szemléltető 
eszközként az egész világon forgalmaz egy 
német cég. II. csontos ~ buzogány←.

csontrakéta fn Gyenge, sovány ember. 
— agár, átlátszó, centi, csiribiri, csontcsi
kó, egér, giliszta, húszdekás, húszkilós, 
kerítésléc, kétdekás, ropi, szúnyogcső
dör, tápos, tápszeres, veréb, verebentyű, 
vízisiklóhátú. Vö. lyuk.

csopa fn 1. Nagyon erős, sok filterből 
készült, kábítószerként használt (cukor 
nélkül fogyasztott) tea; dobi1. 2. Tea. — 
csája, dáhi, tí.

csopánka fn Szeszes ital; pia.
csopperkedik tn ige 1. Nagyképűs-

ködik, dicsekszik, feldicséri magát, fö-
lényeskedik; habisztiskedik. 2. Nagyon 
merészen viselkedik. [< chopper, egyfajta 
motorkerékpár típus].

csór ts ige Lop. Ik: el~. [< csórel ’ua.’ 
< cig. čōrel ’lop’ (Vek. 50)]. — beszerez, 
bugáz(ik), bugel, bugeszol, bungeszol, 
capcaráz(ik), csiváz(ik), csivel, csórázik, 
csórel, csurel, csuváz(ik), csuvel, dönt, 
durrant, emel, fúj, gyűjtöget, happol, 
húz, mangál, mangáz, mangel, man ge-
szol, ment, nyúl1, operál, pecázik, rajzol, 
szajrézik, szakít, szervál, takarít, újít. 
Vö. elcsór, kikosaraz, markecol, meghúz, 
széfezik, zsebel.

csórázik tn ige ritk Lop; csór. [< csó r(el) 
’lop’ < cig. čōrel ’ua.’ (Vek. 50)].

csóré mn és fn 1. Szegény, nincstelen 
(ember); csóró. 2. Sajnálatra méltó (ember); 
csóri. [< csóró < cig. čōro ’szegény’ (Vek. 
50)].

csórel (gyak. csorel) ts ige Lop; csór. 
Ik: el~. [< cig. čōrel ’lop’ (Vek. 50)].

csóreló fn ritk Kéz; csülök.
csórelós fn Tolvaj; bugás.
csóresz fn Lopás. — bugesz, bungesz, 

camacara, capcara, csemcsem, csencsen, 
csornojemore, hifeló, holkabolka, köl-
csön át ve vés, lopatika, mangesz, mángesz, 
markec, toll- és vajkereskedés.

csorgat ts ige Kis részletekben törleszt, 
apránként fizet; kicsenget.

csori fn ritk Kés; bugyli. [< cig. čhūri 
’kés’ (Vek. 48), vö. csuri, suri ’ua.’].

csóri mn és fn 1. Szegény, nincstelen 
(ember); csóró. 2. Sajnálatra méltó (ember). 
Csóri gyerek, jó sokat kapott ’Szegényt jól 
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elverték’. — csóré. 3. Hajléktalan; csöves. 
4. Koldus, kéregető; lejmos. [< csóró < cig. 
čōro ’szegény’ (Vek. 50)].

csóringer mn és fn 1. Szegény, nincste-
len (ember); csóró. 2. Hajléktalan; csöves. 
3. Koldus, kéregető; lejmos. [< csóró/ csóri 
’ua.’ + -inger].

csóringeres mn Szegényes; lepusztult. 
Szegény ez, a ruhája is csó rin geres!

csornojemore (csornajamóre is) fn ritk 
Lopás; csóresz. Mi történt az új fiúval, mi-
ért búslakodik? – Csornajamóre ’Meglop-
ták’. [< or. Чёрноe морe ’Fekete-tenger’ × 
csór ’lop’].

csóró mn és fn 1. Szegény, nincstelen 
(ember). — árvizes, csóré, csóri, csóringer, 
csorobia, csöves (kukorica), csövi, élet
telen, gizda, menekült, nyálcsurgató, 
put ris, ruppótlan, semminélküli, sóher, 
szakadt. Vö. nullában van. 2. Hajlékta-
lan; csöves. 3. Koldus, kéregető; lejmos. 
[< cig. čōro, čoro, čorro, čhōro ’szegény’ 
(Vek. 50)].

csorobia mn és fn Szegény, nincstelen 
(ember); csóró.

csóróság fn Szegénység. Nagy a csóró-
ság! Pangás van.

csorváló fn Zsidó; biboldó. [< cig. čor
valo ’nyomorúságos’ (Vek. 51)].

csótány fn pej 1. A többiek által meg-
vetett, utált ember 〈megszólításként is〉; 
gennygóc. Csíkos ~: ritk Ua. Botos ~: ritk, 
Rég Nem kedvelt fegyőr, börtönőr; smasz
szer. Ö: bot~. 2. ritk Öreg férfi; ratata. 
→Öreg ~. 3. ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

csótánytemető ~ lesz a szekrénye: El-
szegényedik, mindenből kifogy; lecsöve
sedik.
cső fn 1. ~re rántja magát: ritk Mindent 

beszerez, ami szükséges. ~re van rántva, 

csövön van: Gazdag, jól áll anyagilag. Vö. 
vastag. 2. Hímvessző; dákó.

csöcs fn 1. ritk Nő, lány; gádzsi. 2. ~ön 
van, ~re megy: Kitolnak vele; szív. Ha el-
happoljuk az üzletét, csöcsre megy a csávó! 
3. Kiesik a ~ a szájából: Vége a jó világnak. 
Volt egy csaja, aki csomagolta, de össze-
vesztek, így kiesett a csöcs a szájából.

csöcsi fn ritk Női mell, emlő; bögy.
csök fn 1. Gumibot; kolbász. 2. Hím-

vessző; dákó.
csökött mn Buta, hülye; dilinyós. Ki ez 

a csökött állat?
csőlakó fn gúny Hajléktalan; csöves.
csőnaci fn ritk Farmernadrág; fari. [< 

csőnadrág ’él nélküli hosszúnadrág’].
csőr fn ritk Orr; hefti.
csörgő fn 1. ritk Áruló; vamzer. 2. Mo-

biltelefon; basaveló.
csőrikés fn Ecstasy kábítószer; eksz. 

[< A rápréselt Csőrike rajzfilmfiguráról].
csőrmester fn ritk (Rendőr vagy bör-

tönőr) őrmester; őrmi.
csörög tn ige 1. ritk Telefonál. — csö

römpöl, kerál, keráz(ik), kerel, szokerál. 
Vö. fülkézik. 2. Táncol; dencel.

csőröz ts ige Csókolózik; smárol. Cső-
röztél a beszélőn a csajoddal?

csörtézik tn ige ritk Verekszik; brusztol.
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csősz fn Fegyőr, börtönőr; smasszer. 
Ö: fő~, punci~.

csövel tn ige ritk 〈Férfi〉 vizel, pisil; 
brunyál.

csöves fn 1. Hajléktalan, csavargó. — 
bozótlakó, buckalakó, csóri, csóringer, 
csóró, csőlakó, csövi, hajlékony, hobó, 
hóhem. 2. Kéregető, koldus; lejmos. 3. ritk 
Szegény; csóró. ~ kukorica: Ua. 4. 〈Lené-
ző megszólítás〉; haver. 5. Pénzbüntetés-
helyettesítős, olyan fogvatartott, aki a sza-
bálysértési pénzbüntetése kifizetése helyett 
börtönbe vonul; szabálysértős.

csövezik tn ige 1. Az utcán él, lakik, 
nincs lakása. 2. Tömegközlekedési eszkö-
zön jegy nélkül utazik.

csövi fn és mn gúny 1. Hajléktalan; csö
ves. 2. ritk Szegény; csóró.
csövönpörgő fn Rúdtáncos; rúdon pör-

gő. Nem tudsz egy bombázó csövönpörgőt 
ajánlani a bárba?

cs-szolgálatos Ld. csészolgálatos.
csúcsfej fn ritk Okos ember; duplafejű.
csúcsi fn Női mell, emlő; bögy. [< cig. 

čūči ’emlő, (női) mell’ (Vek. 51].
csucsu fn Alvás; szovesz. Megnézem a 

híradót, aztán csucsu.
csuha fn gúny, Rég Bírói talár. [< csuha 

’(durva anyagból való) szerzetesi öltözet’]. 
— kutyabőr.

csuhé fn ritk Pénz; lóvé.
csuka fn 1. Cipő; skárpi. Ez a csuka 

volt rajtam a balhénál. 2. Tornacipő. Eb-
ben a csukában jó focizni.

csukda fn Fogda, fogdában töltött bün-
tetés; fogszi. Tudod mit csinálsz?! Ezért 
csukda jár!

csukibaba fn ritk Női fegyőr, börtönőr. 
— debilla, dzsesztehén, holleanyó, lina, 
luca, ludmilla, nyanya, robébi, szőr man-
ci, vasszűz. Vö. muter.

csukló ~ra gyúr: 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik.

csuklózik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik.

csula fn 1. Köpés, köpet. 2. Nyál. Mit 
csorgatod itt a csuládat?

csulázik ts ige Köp.
csuma msz 〈Köszönésként használva:〉 

Csuma!: Csókollak!
csumega fn 1. Pisztoly; stukker. 

2. Csúzli.
csumi fn 1. Csók, puszi. — csumidesz, 

smaci, smár. 2. Étel; kajesz. [< cig. csumi 
’csók’ (Pall.; vö. Vek. 51)].

csumidáz ts ige Csókol, puszil. [< cig. 
čumidel ’(meg)csókol’ (Vek. 51, CigSz. 33)]. 
— csumidel, csumiz, lekap. Vö. smárol.

csumidel ts ige Csókol, puszil; csu mi-
dáz. [< cig. čumidel ’(meg)csókol’ (Vek. 51, 
CigSz. 33)].

csumidesz fn Csók, puszi; csumi.
csumiz ts ige Csókol, puszil; csumidáz. 

[< cig. čumidel ’csókol’ (Vek. 51), cig. csu-
mi ’csók’ (Pall.; vö. Vek. 51)].

csumizik ts ige ritk Eszik; burkol. [< 
cig. čumidel ’csókol’ (Vek. 51)].

csúnyabácsi fn Gyilkos; killer. Látod 
ott azt a csúnyabácsit? Háromszoros em-
berölésért ül. Ő fog megkeresni, ha nem 
fizetsz!

csupagyász fn pej Álomszuszék (a 
börtön valósága elől az alvásba menekülő) 
ember; szovelós. Mi van ezzel, hogy még 
mindig alszik? Csupagyász?

csupati fn 1. Kutyás őr, aki például 
sétára kíséri az elítélteket. (A kutyákat 
elítéltruhában csibészelik, ezért nagyon 
haragszanak minden rabra.) — bundás őr. 
Vö. smasszer. 2. Rendőr; zsaru. [< Csupati, 
Tóth (Szamos Rudolf regényeiben: Tóti) 
Tibor rendőrnek, a híres nyomozókutya, 
Kántor gazdájának ragadványneve].
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csupcsi mn Jó; lácsó. [< szupcsi < szu-
per ’ua.’].

csupor fn gúny Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög.

csurel ts ige ritk Lop; csór. [< csórel 
’ua.’].

csuri (gyak. csúri) fn Kés, bicska; bugy
li. [< cig. čhūri ’kés’ (Vek. 48), vö. csori, 
suri ’ua.’].

csurma (gyak. csúrma) fn 1. Szállító-
zárka, a rendőrségeken, illetve a börtönök-
ben található ideiglenes megőrző (a rend-
őrségen: előállító) helyiség, gyűjtőzárka, a 
szállítás alatt lévő (különböző intézetből ér-
kezett) fogvatartottak „váróterme”. — ál
lomás, szá raz hugyozó. Vö. Börze, cella, 
csurmahíradó. 2. Rabszállítás. [< kat. szl. 
csurma ’laktanyai fogda’ (KatSzl. 118) ?< 
or. тюрма ’börtön’].

csurmahíradó fn A szállítózárka mint 
hírforrás, ahol információkat lehet cserél-
ni. Hallottál valamit a csurmahíradóban, 
hova került Pisti?

csurmás mn 〈Többnyire a köv. szerke-
zetben:〉 ~ láb: 〈Arra mondva, aki a saját 
méretétől eltérő cipőt visel:〉 Tetszőleges 
méretű láb. Minek neked 45ös cipő, mi-
kor 40-es a lábad? – Az is jó rám, nekem 
csurmás lábam van. [< Ti. a csurmában az 
erősebbek elveszik a nekik megtetsző hol-
mit akkor is, ha nem az ő méretük].

csuró fn ritk Női mell, emlő; bögy.
csusza fn Éppen, hogy megúszott ese-

mény, eset.
csúszik tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. Nem gondoltam, hogy ilyen 
hamar csúszik a Géza. Még csak egy hete 
volt pucolós. 2. Lelepleződik, vmilyen tiltott 
tevékenysége kiderül; lebukik. Halkabban 
beszélj, mert csúszni fog a telefonunk miat-
tad! 3. Bűncselekmény elkövetése közben 
tetten érik; megbukik. Bementünk a bolt-

ba, eltettem egy cigit, és simán kihoztam. A 
Sanyi meg a pálinkával csúszott. 4. Simán 
megy, sikerül; besikerül. Mi van? Intézed, 
amit kértem? – Csúszik! Ne aggódj, rajta 
vagyok az ügyön! 5. →Pléhre ~: Pórul jár; 
trére fut. ~ a →kuplungja.

csúszkaszex fn Egyfajta masszírozás, 
melynek során az olajjal bekent (ált. férfi) 
vendégen a meztelen (ált. női) masszőr a 
szexuális kielégülés eléréséig mozog.

csusszan tn ige Nagyon nehezen si-
kerül. Na, ez éppen csak csusszant! Nem 
ment simán, mert aki a kocsit megdöntötte, 
átment a piroson, és üldözni kezdték a zsa-
ruk. De csak meghozta.

csúsztató fn ritk, gúny Áruló; vamzer.
csúsztatós mn és fn Lógós, a feladat 

alól kibúvó (személy).
csutkára hsz Tele. Meddig tankoljam 

az autót? – Csutkára!
csutora fn Hímvessző; dákó. Agyará-

ra kapja a It: ritk Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; szop.

csutri mn Kicsi. Ilyen csutri kolbászt 
vágtál? Sajnálod? — cinó, foghúzásos, 
karcsú, picsafing, picsafüst, piti, pitláger, 
pitlák, pitlákovics, pökölics.

csuváz(ik) ts ige ritk Lop; csór. [?< 
csuvel ’ua.’].
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csuvel ts ige ritk 1. Lop; csór. 2. ~i/ ~ja 
magát: a) Nagyképűsködik, beképzelten, 
provokatívan viselkedik, hőzöng, erejé-
vel kérkedik, magát a többieknél erősebb-
nek, fontosabbnak mutatja; menősködik. 
b) Nagyképűsködik, dicsekszik, feldicséri 
magát, fölényeskedik; habisztiskedik. [< 
cig. čhuvel ’tesz, rak’ (Vek. 48)].

csúzli fn 1. Pisztoly; stukker. 2. Hím-
vessző; dákó. Gyere csak, húzgáld meg 
a csúzlimat! 3. Injekciós tű és fecskendő; 
cöpi.

csúzliszájú mn és fn gúny 1. Széles 
szájú (ember). 2. Olyan (személy), aki min-
dent visszamond, kifecseg; penázós.

csúzlizik tn ige Injekciós tűvel és fecs-
kendővel a kábítószert intravénásan bead-
ja; belő.

csúzó fn ritk Csizma; meszkó. Ö: 
meszkó~.

csücsül tn ige Börtönbüntetését tölti; ül.

csühös fn gúny Nagyon sötét bőrű ci-
gány; bokszos. [< csühös ’gőzmozdony’].

csülök fn 1. Kéz. — csóreló, jattos, ötös, 
ötujjú, pájszer, satu, spájszer. 2. Ököl; te
mető.

csűrdöngölő fn ritk Láb; virgács.
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dada fn Nevelőtiszt, aki az elítéltek 

ügyes-bajos dolgait intézi; apu.
dádáz tréf ts ige Üt, ver; elmáráz. Ik: 

el~. [< dádá ’verés’ (a gyermeknyelvben)].
dadog tn ige Akadozik. Dadog a kaja-

szállítmány, nézzétek meg, mi van a kony-
hán lévő barátunkkal!

dáhi fn ritk, Rég Tea; csopa.
dajka fn A másiknak ellenszolgáltatá-

sért, pénzért védelmet nyújtó személy. Vö. 
bevéd. Legyek a dajkád? Akkor fizess!

dajkál ts ige Anyagi ellenszolgáltatás 
fejében védelmez; bevéd. Dajkáljad már, 
jó? Ez egy viájpí rab!

dákesz fn ritk Hímvessző; dákó.
dákó fn Férfi nemi szerv, hímvessző. 

[< dákó ’a biliárdgolyó lökésére szolgáló 
rúd’]. — ág, ágyú, baba, bájdorong, ba
nán, betyár, bláz, bohóc, bot(kormány), 
bőrcsongor, bőrkulacs, bráner, bré, bro-
kesz, broki, brokkoli, bundás virsli, bu
zogány1, cerka, ceruza, cigánykárász, 
cigánykáresz, cigánypap, cumi(bot), csi-
ho ló szerszám, csongorszivar, cső, csök, 
csutora, csúzli, dákesz, dióverő, dorong, 
dudli, durung, dzsojsztik, eperfejű kob
ra, farok, fogkefe, fullánk, furulya, fu
vola, gally, goj, gyík, hancúrléc, him
báló, himbi(limbi), játékos, kár, kard, 
káresz, kári(szeg), karó, káró, kárszeg, 
kékeres, kígyó, kilincs, kobra, kolbász, 
kormolókefe, könnyező harcos, köpködő, 
kulacs, kupak, léc1, lógó, lókefe, lompos, 
lőcs, maci, malájbarna, málnakavaró, 
málnakeverő, mandró, méteres kékeres, 
mikrofon, műszer, negyvenötös, nyaló

ka, nyárs, nyeles aszpirin/ cici, nyílvesz
sző, obsitos, okoska, öcsi, pákó, pápasze
mes kobra, parókás virsli, péló, pikula, 
pisztoly, piton, pucus, répa, rúd, rudi, 
sebességváltó, sebváltó, stift, stukker, 
subler, szalámi, szeg, szerszám, szivar, 
sztelli, sztenli, uborka, virgonc, virsli, 
vitéz, zászlórúd. Vö. kukoricacső.

dakota fn és mn Cigány; bokszos.
dal fn gúny Vallomás (rendőrségen vagy 

vmilyen kihallgatáson. — ének.
dallamos mn gúny Jól hangzó 〈vallo-

más〉, ami akár még igaz is lehet. [< dal 
’vallomás’. dalol ’vall’].
dalmű fn gúny Olyan vallomás, amit 

elhisznek. — altatódal, falazókő, népme
se.

dalol ts ige gúny 1. Beszél; borbiszál. 
2. Vallomást tesz, vall, elárul. Szh: ~, mint 
a/ egy kismadár/ pacsirta: Ua. Ik: el~. — 
az asztalra tesz, beszél, borbil, borbiszál, 
borít, cincog, csacsog, cseveg, csicsereg, 
csipog, csiripel, derít, dönt, dörzsöl, dró-
tol, drótoz(ik), dúdol, duruzsol, eldalol, 
elköhint, elköhög, énekel, furulyázik, fu
volázik, gagyog, gyón, imádkozik, kitesz 
az asztalra, köhög, köp, lebbent, mesél, 
muzsikál, penáz(ik), reklámoz, smúzol, 
súg, susog, terít, vamzerkodik. Vö. (be)
vamzerol.

daloltat ts ige gúny Vallat, kihallgat. — 
énekeltet, keresztre feszít, kínoz, megbasz, 
sunál, vallat. Vö. vamzeroltatás.

dalosmadár fn gúny Besúgó; vamzer.
dalospacsirta fn gúny Besúgó; vamzer.
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dalszerző fn (Ált. egy sokat tapasztalt) 
elítélt, aki segít hihető vallomást kitalálni.

dalszínház fn Bíróság, ügyészség, rend-
őrség, ill. bármely hely, ahol kihallgatás 
történik. — vallató.

dáma Pikk It oszt: ritk Megbüntet vkit, 
büntetést kiszab vkire; megmér.

dan fn Az italhoz felhasznált kávé, il-
letve tea mennyisége (púpozott) kávéska-
nalanként, illetve teafilterenként számolva, 
azaz annak mértékegysége, hogy milyen 
erős az elkészült kávé, illetve tea. Egy dan: 
Egy pohár kávéhoz egy kanál instant kávé-
por, illetve pohár teához egy teafilter. Vö. 
dobi1, dobizik, egy-, két-, háromdanos. 
[< dan ’a karatéban megszerezhető övfoko-
zat’]. — dani1.

dana fn Denaturált szesz; dena. [< Di-
ana, sósborszesz márka].

dandesz fn Fog; dandó. Repült a dan-
desz, olyat kapott!

dandó fn Fog. Márázd ki a dandóját! 
’Verd ki a fogát!’ [< cig. dand ’fog’ (Vek. 
52)]. — dandesz, daráló, dendó, kerítés, 
őrlő.

dani1 fn Az italhoz felhasznált kávé, il-
letve tea mennyisége (púpozott) kávéska-
nalanként, illetve teafilterenként számolva; 
dan. Hány danit kérsz, kávét? – Hármat.

dani2 fn ritk Dollár; dolcsi. [< Dani, 
személynév × dollár; vö. dezső].

danos Ld. dan.
dara fn Félelem; majré. Nem kell a ~!: 

Ne félj, nem kell félni! [< cig. dār ’félelem’ 
(Vek. 52)].

darab fn Nagydarab, izmos ember; bigi. 
Ki ez a darab csávó? – Most hozták…

darabos fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 
eksz.

darál1 tn ige Fél; rinyál. [< cig. daral, 
dāral ’fél’ (Vek. 52)].

darál2 ts ige Eszik; burkol.

daráló fn Fog; dandó.
darázik tn ige Fél; rinyál. Ik: be~. [< 

darál ’ua.’ < cig. daral, dāral ’fél’ (Vek. 
52)].

darázós mn Félős, gyáva; majrés.
darázs fn ritk Rendőr; zsaru. [?< zsaru 

(visszafelé mondva) × megcsíp ’elfog’].
darázsfészek fn 1. ritk Rendőrség; jard. 

[Vö. darázs]. 2. A börtön legveszélyesebb 
zárkája vagy körlete, ahol mindig botrány, 
verekedés van. Vö. cella.

darel tn ige Fél; rinyál. [< cig. dārel 
’fél’ (Vek. 52)].

daresz fn ritk Félelem; majré. [< dara 
’félelem’ < cig. dār ’ua.’ (Vek. 52) + -esz].

darizik ts ige ritk Kéreget; lejmol.
dártsz (dartsz is) fn Injekciós tű és 

fecskendő; cöpi. [< darts ’játék, melynek 
során apró nyilakkal dobnak egy kör alakú 
céltáblára’].

dártszozik tn ige Tűvel kábítószert ad 
be magának; belő. Gyere, dártszozzunk 
egyet! ’Gyere, lőjük be (pl. a heroint)!’

daru1 fn Zsinórra, cérnára, spárgára, ma-
dzagra, esetleg lepedőcsíkra kötött zacskó, 
amit az ablakon vagy a szellőzőnyíláson 
leengednek, és amivel többnyire tiltott tár-
gyakat (gyógyszer, drog) húznak fel; lift.

daru2 fn gúny Másokat kiszolgáló, tár-
sai által megvetett, megalázott fogvatar-
tott; csicska. [Vö. darumadár].
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darumadár fn gúny, durva Másokat ki-
szolgáló, társai által megvetett, megalázott 
fogvatartott; csicska. Megbaszott ~, segg-
be baszott ~: a) Ua. b) ritk Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

darus fn A liftezést lebonyolító fogva-
tartott (aki lelepleződés esetén, ha rajtakap-
ják az őrök, elismeri a tiltott cselekményt); 
liftes. [Vö. daru1].

debil mn gúny Bolond, hülye; dilinyós.
debilitátusz ~ mentánusz: ritk Bolond, 

hülye; dilinyós.
debilla fn ritk Női fegyőr, börtönőr; 

csukibaba. [< debella ’nagy testű nő’ × 
debil(is) ’értelmi fogyatékos’].

debla fn Isten; devla. A debla legyen 
veled! [< devla].

dedós mn ritk Bolond, hülye; dilinyós. 
[< dedós ’infantilis’ ← ’óvodás’].

defekt fn Monokli, ütéstől származó 
lila folt a szem körül; mokesz.

degész fn ritk Börtönorvos; mengele. 
[< dögész].

dekás mn Decis. Kétdekás: kétdecis.
dekk fn 1. Már egyszer használt ciga-

retta maradéka, cigarettavég, csikk. Lőt-
tem a dekket: Lefoglaltam magamnak a 
csikket, kinéztem magamnak. — rigó. 
2. Gyufásskatulya oldala.

dekkol tn ige 1. Pihen, (széken, ágyon) 
ül; pihizik. 2. Bujkál, megbújik (pl. a rend-
őrség elől). — bunkerol, héderezik, lapul, 
pucolóskodik, szinyel. 3. Vár, várakozik. 
4. Raboskodik, büntetését tölti, börtönben 
van; ül.

dekli fn Csajkafedő, evőedény fedője; 
dekni.

dekni fn Csajkafedő, evőedény fedője. 
— csajkadekni, dekli.

del ts ige 1. Ad. Szokott delni a csávó ci-
git? 2. Fizet; kicsenget. Elfelejtettél delni!

dela fn Pénz; lóvé. [< delázik ’fizet’].
deláz(ik) tn és ts ige 1. Ad. 2. Támogat 

(ált. pénzzel) ellát. 3. Fizet; kicsenget. Ik: 
ki~, le~. [< cig. del ’ad’ (Vek. 53)].

deles fn ritk Ebéd.
déligyümölcs ~nek néz: Kötekedik; fel

kóstol.
della fn Pénz; lóvé. Van nálad della? [< 

dela].
delláz(ik) tn és ts ige 1. Ad. 2. Támo-

gat (ált. pénzzel) ellát. Delláz valaki, hogy 
kapj egy-két csomagot? 3. Fizet; kicsenget. 
Delláz a csávó rendesen, vagy szóljak rá? – 
Nem kell! Fizet. Ik: le~.

delta fn 1. Kidolgozott (hát)izomzat. 
2. Marihuánával töltött cigaretta (kábító-
szer); spangli.

deltás mn Izmos (felsőtestű), széles 
vállú.

dema ~ jek →tubáló!
démárk fn ritk, Rég Német márka; maki. 

[< ném. deutsche Mark ’ua.’].
dena fn Denaturált szesz. — dana.
dencel ts ige ritk Táncol, ugrál. Ö: 

össze~. [< denszel ’táncol’ < ang. dance 
’tánc’]. — csapásol, csápol, csörög, szele
tel.

dendó fn ritk Fog; dandó.
derít tn ige ritk Vallomást tesz; dalol.
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des szn Tíz; iksz. [< cig. deš ’tíz’ (Vek. 
54)].

desuduj szn Tizenkettő. [< cig. dešuduj 
’ua.’ (Vek. 54)].

deszka fn Asztal. — hastók, kecskelá
bú, meszeja, vályú.

desztó fn 1. Rendőr; zsaru. Jönnek a 
desztók! ’Jönnek a rendőrök!’ 2. Börtönőr; 
smasszer. [?< cig. desto ’nyél, bot’ (Vek. 
54), ?’gumibot’].

desztóság fn Rendőrség; jard.
détári fn és mn Őrült, bolond, nem nor-

mális; dilinyós. Ez teljesen détári, vigyázz 
vele! [< dévári ’ua.’ × Détári, egykori lab-
darúgó].

detox mn ritk Részeg; tintás. [< deto xi-
kál ’méregtelenít, kijózanít’].

dévaj fn és mn Őrült, bolond, nem nor-
mális; dilinyós.

dévaji fn és mn Őrült, bolond, nem nor-
mális; dilinyós.

dévári fn és mn Hülye, őrült, bolond, 
nem normális; dilinyós.

devla (dévla is) fn Isten. Az én devlám 
áldjon meg! [< cig. del (hívóesetben: devla) 
’isten’ (Vek. 53)]. — debla.
dezső fn USA dollár; dolcsi. [< a Dezső 

személynév ugyanazzal a hanggal kezdő-
dik, mint a dollár; vö. dani].

dianás (diannás is) fn és mn Alkoholis-
ta; alkesz. [< Diana, sósborszesz márka].

dicsak msz Dicsak!: Nézd csak! Dicsak! 
Bicsak! ’Nézd csak! Kés!’ Dicsak ez a csá-
vó! Menőnek képzeli magát! [< cig. dik 
’nézd’ (Vek. 54)]. — dikta, sun, sunferi.

didkó fn ritk Női mell, emlő; bögy.
diéta Pedofil ~: Az ételadag egy részé-

nek elvétele egy erősebb társ által. A csávót 
pedofil diétára tettem, mert gyúrok, kell 
az ő kajája is! [Eredetileg a pedofil bűnö-
zőktől vették el társaik az ennivalót, de a 

gyengébb fizikumúak is juthatnak erre a 
sorsra].

díjaz ts ige 1. ritk Szeret, kedvel; kamel. 
2. Elismer, egyetért vele. Díjazom a csá-
vót! Díjazom ezt az ötletet!

dikáz(ik) ts ige Néz, figyel. [< cig. 
dikhel ’lát, néz’ (Vek. 54)]. — dikház, 
dikhel, fidelínózik, gájdeszol, gájerban 
van, gájermüntyhenben van, gájerol, 
hesszel, kandizik, kukkerol, kukkol, le
geltet, pilácsol, plankol, résen van, sasol, 
sasserol, skubizik, skugizik, smírol1, 
stírel, stírol, stíröl, sunáz(ik), sunel, 
szasszerol, szúr.

dikázó fn Börtönőr; smasszer.
dikház ts ige Néz, figyel, les, kémlel, 

kukucskál; dikázik. ~ó ember: a) Figye-
lő, az a fogvatartott, aki az őr figyelésével 
van megbízva. b) Betörő őrt álló segítő-
je; hesszelő. [< cig. dikhel ’lát, néz’ (Vek. 
54)].

dikhel ts ige Néz, figyel; dikázik. [< 
cig. dikhel ’lát, néz’ Vek. 54)].

dikics fn Kés, bicska; bugyli. [< dikics 
’cipészkés’].

dikó fn Ágy. [< dikó ’keskeny, lóca-
szerű ágy’]. — főbérlet, koporsó, kuckó, 
lakhandi, nyiszorgó, nyoszolyó, priccs, 
vacok. Vö. szamárfészek.

dikta msz Dikta!: Nézd, figyeld!; dicsak. 
[< cig. dik ’nézd’ (Vek. 54)].

dilaj mn és fn gúny Bolond, hülye; dili
nyós. Dilaj vagy?! [< dili ’ua.’].

dilajla mn és fn gúny Bolond, hülye; 
dilinyós. [< dili ’ua.’ × ang. Delilah].

díler (diller is) fn Felcser, aki a gyógy-
szereket osztja. [< díler ’kábítószer-terjesztő’ 
< ang. dealer ’(drog) keres ke dő’]. — cica, 
drogárus, patikus. Vö. tökösnővér.

dili mn Bolond, hülye; dilinyós. [< diló, 
dilinyós ’ua.’ < cig. dilo, dilino ’bolond’ 
(Vek. 55)].
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dilibogyó fn 1. Nyugtató. 2. Bármilyen 
tabletta, gyógyszer; bogyó.

dilikocsi fn ritk Rabszállító autó; rabó.
dilinyós mn Bolond, hülye. [< cig. 

dilino ’bolond’ (Vek. 55)]. — agyament, 
agyas, agyatlan, agyilag zokni, analfabé
ta, analfusz, árvizes, avétos, babaagyú, 
csaklómej, csaladi, csaladó, csalamádé, 
csalavári, csali2, csapágyas, csehszlovák, 
csipista, csökött, debil, debilitátusz 
men tá nusz, dedós, détári, dévaj(i), dé-
vá ri, dilaj(la), dili(s), dilmájer, diló(s), 
diloszán, dingó, elmerotyi, eszetlenjóska, 
évült, flepnis, golyós, grizmó, gyepes, gyé
pés, gyógyítós, gyogyós, imejis, imejes, 
kágyékás, kapaszökevény, katangai, 
kétszersült, ketyó, kettyó(s), korrekciós, 
kotló, kotyesz, kuplungos, lipót(mezei), 
lukácsjóska, máládó, marhasült, nagy-
tudá sú, nem százas, nyomott, oktondi, 
ostoros zuzmó, sárgacédulás, sárgala
pos, stikkes, sült, süti, szefós, szellemi 
toprongy, terápiás, trokhár, ügyifogyi, 
zakkant, zizi, zizzent, zokni. Vö. csúszik 
a kuplungja; nincs egyedül; olyan, mint 
hat pár rendőrcsizma.

dilis mn Bolond, hülye; dilinyós.
diller Ld. díler.
dilmájer mn Bolond, hülye; dilinyós. 

[?< dili ’bolond’ + májer ’vezető’].
diló mn Bolond, hülye; dilinyós. [< cig. 

dilo ’bolond’ (Vek. 55)].
dilós mn Bolond, hülye; dilinyós. [< 

diló < cig. dilo ’bolond’ (Vek. 55)].
diloszán I. mn és fn ritk Bolond, hü-

lye; dilinyós. Ez az ipse teljesen diloszán. 
II. msz Diloszán?: Bolond vagy? Megőrül-
tél? [< cig. dilo san ’bolond vagy’ (Vek. 
55)].

dinamit fn ritk Becsempészett alkohol; 
zugpia.

dingó mn Bolond, hülye; dilinyós. [< 
din gó ’ausztrál vadkutya’ × dili(s) ’bolond’].

dinoszaurusz fn Már hosszabb ideje 
büntetését töltő, börtönben lévő fogvatar-
tott; púró. Ez a dinoszaurusz is veled van 
zárkán?

dió fn Fej; búra.
dióbél fn ritk Aprópénz; hecsi.
dióverő fn Hímvessző; dákó.
dísz Alkalmi ~: ritk Bilincs; man dzsova.
díszlet fn Egy olyan tárgy, ami arra 

szolgál, hogy elterelje az őrök figyelmét az 
elrejtett dolgokról (pl. egy belül kivágott 
biblia).

divat Kiment a ~ból: Nem szívesen lá-
tott vhol. Szólj már az öcsédnek, hogy ne 
járjon be a zárkámba, mert kiment a divat-
ból, amíg a tartozását nem rendezi.

dob ts ige 1. Baráttal, barátnővel megsza-
kítja a kapcsolatot; lepattint. Ki gondolta 
volna, hogy dobja a csaját. 2. Megszakítja 
a kapcsolatot (pl. befejezi a telefonbeszélge-
tést). Nem érek rá beszélgetni, ne haragudj, 
most doblak! 3. ~ egy →sárgát.

dobbant tn ige Megszökik; télakol. Ik: 
meg~.

dobbantó(s) mn és fn Olyan (fogvatar-
tott), aki minden körülmények között meg-
próbál megszökni.

dobbantyú fn Erős tea; dobi1.
dobcsi fn 1. Emeletes ágy legfelső szint-

je. (A cellák zsúfoltsága miatt az ágyak 
gyakran nem két-, hanem háromszintesek.) 
[< doberdó ’emeletes ágy felső szintje’]. 
— bagolyvár, csicskahely, doberdó, do
bi2, felsőpolc, galéria, kakasülő, kilátó, 
kripta, mafi, magasles, padlás, panorá
ma, plató, polc, rózsadomb, tető, torony, 
vaddisznóles. Vö. alsópolc. 2. Őrtorony, 
őrhely a börtön falán; a külső őr figyelőhe-
lye; doberdó.

dobcsis mn és fn 1. Az emeletes ágy 
legfelső szintjén alvó (fogvatartott). — do-
ber dós. Vö. alsóágyas. 2. Külső, őrtorony-
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ban szolgálatot teljesítő (fegyveres) őr; do-
berdós.

doberdó fn 1. Emeletes ágy legfelső 
szintje; dobcsi. 2. Őrtorony, őrhely a bör-
tön falán; a külső őr figyelőhelye. — dobcsi, 
kutyaól, torony.

doberdós mn és fn 1. Az emeletes 
ágy legfelső szintjén alvó (fogvatartott); 
dobcsis. 2. Külső, őrtoronyban szolgála-
tot teljesítő (fegyveres) őr. — dobcsis, égi, 
égitest, sövénypatkány.

dobi1 fn 1. Nagyon erős, sok filterből 
(kifőzve és utána kb. 20 percig áztatva) ké-
szült, kábítószerként használt (cukor nélkül 
fogyasztott) tea. (Főzési aránya változó: fél 
liter vízben kifőzött 5-15 teafiltertől két 
deci vízben egy doboz teáig. Ha úgy adó-
dik, gyógyszert is kevernek hozzá. Magas 
koffein tartalma miatt erős szívdobogást 
okoz. Különböző erősségi fokai vannak, 
vö. dan.) Felkerálja a ~t: ritk Teát főz, ki-
főzi a teafiltereket. — csopa, dobbantyú, 
gyorsító, narkó, nitroglicerin, zorkó. Vö. 
dan, dobizik, dobogó1. 2. ritk Kábítószer; 
kábszi. [?< szívdobogás, dobbant]. Ö: 
plusz~, trink~.

dobi2 fn Emeletes ágy felső része; dob-
csi. [< doberdó ’ua.’].

dobizik tn ige Kevés vízből és sok 
teafilterből készült italt iszik, melynek ha-
tása az alkohol vagy a kábítószer hatásá-
hoz hasonló. [< dobi1].

dobogó1 fn ritk 1. Rendkívül erős tea 
(dobi1) nyugtatóval összekeverve. 2. Kávé 
és tea összekeverve. — koktél.

dobogó2 fn Szökés; télak. [< dobbant 
’megszökik’].

dobogózik tn ige ritk Megszökik; té la-
kol. [< dobbant ’megszökik’].

dobol ts ige A rabábécé jeleivel csövön 
vagy falon kopogva üzen vmelyik zárkába, 
vagy vmilyen veszélyre figyelmeztet; ábé
cézik.

dobos fn Az a fogvatartott, aki érti a 
rabábécé jeleit, és ezeket csövön vagy fa-
lon kopogva pontosan tudja ütni.

doboz fn 1. Rádió; hadovaláda. 2. Te-
levízió; zajláda. Lesz valami film a doboz-
ban? 3. Hangszóró; hangos. 4. Autó; verda. 
Milyen dobozod volt? 5. ritk Trabant típusú 
gépkocsi. 6. Csomag; rahedli. Megjött a 
dobozom, eszünk! 7. Tál, edény; vályú. Ö: 
bádog~, beton~, hang~, konzerv~, vam
zer~, zaj~, zene~.

dobozos →Szia ~!
dobre mn ritk Jó; lácsó. [< szlk. dobre 

’jól’].
dobverő fn Láb; virgács.
dohány fn Pénz; lóvé.
dohánygerenda fn ritk Egy szál ciga-

retta; bláz.
dojcsi fn 1. Pénz; lóvé. 2. USA dollár; 

dolcsi.
dokhesz fn (Nagy) has. Korog/ Üres a 

~: Éhes (vagyok); vö. kajás. [< nyj. dokhesz 
’gyomor’ (ÚMTsz. I, 999)]. — dzsuha, gyu-
ha, kemence, poh.

doki fn Olyan rab, aki tud beadványt 
írni.

dokkmunkás fn ritk Az elítéltek 
hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

dokkol tn és ts ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Dokkoltam a csajt! Bébi 
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volt! ’Közösültem a lánnyal! Nagyon jó 
volt!’

doksi fn Doktor, orvos; mengele. Me-
lyik doksi van ma? – Kovács. – Akkor ma 
nem leszünk betegek.

doksza mn ritk Jó; lácsó. [< Doxa, óra-
márka × dobre ’jó’].

doktárgyi fn Orvos (férfi); mengele.

doktárgyica fn Doktornő; mengele.
doktor ~ agy←. 2. ~ mengele←.
doktorhofman fn LSD (kábítószer); 

tripp. [Az LSD-t először Albert Hofmann 
szintetizálta].

dolcsevíta fn ritk Dollár; dolcsi. [< 
dolcsi ’ua.’ × ol. dolce vita ’édes élet’].

dolcsi fn 1. USA dollár. — amcsi, 
dani2, dezső, dojcsi, dolcsevíta, donald, 
zöldhasú. 2. Bármilyen pénznem (több-
nyire forint); lóvé. Gagyi ~: ritk Hamis 
pénz; állé.

dolgozik tn ige 1. Bűncselekményt kö-
vet el (lopni, betörni, rabolni van). 2. Pros-
tituált üzletszerű kéjelgést folytatva ügy-
felet vár, szólít le, fel-alá sétálgatva magát 
kínálja; rodázik. 3. ritk Nagydolgát végzi, 
székel; kulázik.

dolgozó fn gúny Prostituált; rinya.

dollár fn 1. Bármilyen pénznem (több-
nyire forint); lóvé. 2. Cigaretta; bláz. [Ti. 
fizetőeszközként is lehet használni a bör-
tönben].

dollárpapa fn ritk Pénzhamisító; mű
vész. [< Dollár papa, régi magyar film].

dolog fn Kábítószer; kábszi. Van nálad 
valamilyen dolog?

doloresz →Kampó ~.
don fn Bandavezér; főnök. [< A Ke-

resztapa c. filmből].
donald fn ritk USA dollár; dolcsi. [< ang. 

Donald, személynév × dollár; vö. dani].
donga fn Láb; virgács.
donibraszkó fn gúny Besúgó; vamzer. 

[< Donnie Brasco, a hasonló című film be-
épített ügynöke].

donor fn 1. Áldozat (ált. egy gyenge em-
ber), akitől annak vmijét (pl. kávét, cigaret-
tát, órát, rádiót) elveszik; pancser. 2. ritk 
Szép, csinos nő. — dzsingi, eszmeralda, 
nehézbombázó, sukár sé. Vö. gádzsi.

dopas fn ritk (Pénz, cigaretta, kávé, 
ennivaló) megfelezése, megosztása; riszt. 
Dopasban: Felesben, kettévágva; dujban. 
Dopasban vagyunk? Felezünk? [< cig. dopaš 
’fél, fele’ (Vek. 57, CigSz. 37)].

dopasol ts ige Elfelez, kettévág, eloszt; 
risztel.

dorgál →Seggbe ~. Ik: meg~.
dorkó fn 1. Egyszerű tornacipő. 2. Cipő; 

skárpi. [< dorkó ’tornacipő’ < Dor-Co, gu-
mitalpú, vászon félcipő márka].

dorong fn ritk Hímvessző; dákó.
dosszié →Nyolcas ~.
doszta msz Doszta!: Elég, elegendő! 

Most már elég, hagyd abba! 〈Ételosztás-
kor:〉 Doszta!: Elég, nem kell több! [< cig. 
dosta ’elég’ (Vek. 57)].

dosztáz ts ige Befejez, abbahagy.
dosztojevszkij msz Dosztojevszkij!: 

Elég, elegendő! Szedjek még? – Doszto-
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jevszkij! [< doszta ’elegendő’ × Doszto-
jevszkij, orosz író].

dög fn 1. Nő; gádzsi. 2. Prostituált; 
rinya.

dögész fn 1. Börtönorvos; mengele. 
2. ritk Ápoló; tökösnővér.
dögevő fn 1. ritk, pej Cigány; bokszos. 

2. ritk Olyan fogvatartott, akinek szabály-
sértési pénzbüntetését (annak ki nem fize-
tése miatt) elzárásra változtatták, illetve a 
pénzbüntetés kifizetése helyett a börtönbe 
vonulást választotta; szabálysértős.
dögkeselyű fn ritk, Rég 〈Még a halálos 

ítélet idejében használt szó:〉 A fegyőr, aki 
az akasztásra viszi a fogvatartottat. — hié
na. Vö. smasszer.

döglánc fn ritk 1. Bilincs; mandzsova. 
2. Vastag aranylánc.

döglégy fn gúny Prostituált; rinya. [„Mert 
addig köröz, míg rá nem repül vkire”].

dögös mn és fn 1. ritk Börtönorvos; 
mengele. 2. pej Cigány; bokszos.

dögszállító fn gúny Rabszállító autó; 
rabó.
dől tn ige 1. A rendőrség, illetve a bün-

tetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe ke-
rül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen til-
tott tevékenysége kiderül; lebukik. 3. Bűn-
cselekmény elkövetése közben tetten érik; 
megbukik. Ik: be~, el~, meg~.

döngöl ts ige ritk Padlót fényesít; 
dzseszál.
döngölő fn ritk A padló fényesítésére 

szolgáló, nyéllel ellátott faszerkezet, mely-
nek fejrésze kb. egy méter hosszú és har-
minc centiméter széles; dzsesza.

dönt (dűt is) tn és ts ige 1. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. 2. Lop; csór. Dönteni 
mentünk hárman. 3. Elárul, mindent el-
mond, kitálal; dalol. Dönt a csávó, most 
ment a nevelőhöz! Ik: be~, meg~. [< borít 
’kitálal’].

döntés ~ az arcba: ritk Ivás.
döntetlen fn ritk Illemhely; retyó. [< 

0 : 0].
döntött mn 1. ~ nyolcas←. 2. (dűtött 

is) Lopott; durrantott. ~ áru/ cucc: Lopott 
holmi; szajré.

dörzsöl ts ige 1. Mond; borbiszál. 
Dörzsölöm neki, mi az ábra, de nem érti. 
2. Vall, vallomást tesz, elárul; dalol. Na, 
most vitték a csávót meghallgatásra. Ez 
mindent dörzsölni fog, láttam a fején! Vé-
günk van, mint a botnak! 3. Beárul, elárul, 
besúg; bevamzerol. Ik: fel~.

drabó fn Új Rivotril nevű nyugtató, 
amit kábítószerként használnak; rivó. [< cig. 
drab ’gyógyfű, gyógyszer’ (Vek. 57)].

drágaréz fn ritk Arany; fuksz.
dras fn Félelem; majré. [< cig. traš ’fé-

lelem’ (Vek. 162)].
drasel tn ige Fél; rinyál. [< trasel ’fél’ 

< cig. trasel ’megijed, megretten’ (Pall.); 
vö. cig. traš ’félelem’ (Vek. 162)].

drassol tn ige Fél; rinyál. [< drasel 
’ua.’].

dravesz msz Dravesz!: Futás, fussunk!; 
gyufa.

drazel tn ige ritk Fél; rinyál. [< drasel 
’ua.’].

drejsz fn ritk Pénz; lóvé.
driblizik tn ige ritk Kockáztat. [< drib-

lizik ’(futballban) cselez’].
drímsz fn LSD (kábítószer); tripp. [< 

ang. dreams ’ua.’ (tkp. ’álmok’)].
drinkel ts ige Iszik; piál.
drogárus fn Felcser, aki a gyógyszere-

ket osztja; díler.
drogica fn ritk Kábítószer; kábszi.
droid fn 1. Az elítéltek hierarchiájában 

a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszol-
gálására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. 2. ritk Ügyetlen, kétbalkezes em-
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ber; topa. [< droid, a „Csillagok háborúja” 
c. film robot szereplői].

droidika fn Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

drojkesz fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

droszt fn Prostituált tartózkodási helye, 
ahol ügyfélre vár; placc. [< droszt ’taxiál-
lomás’].

drosztol tn ige Prostituált az ügyfélre 
várva áll.

drót fn ritk 1. Haj; séró. 2. A cellaablak 
rácsára helyezett háló; drótháló. 3. Szh: 
(Annyit) →ül, mint varjú a ~on.

drótháló fn ritk A cellaablak rácsára 
helyezett háló (aminek célja a liftezés meg-
akadályozása). — drót, háló.

dróthálószaggató fn Nagyon erős sze-
szes ital, alkohol; pia.

drótkecske fn Kerékpár; keró.
drótkerítés Annyit →ül, mint veréb a 

~en.
drótkerítés-szaggató fn Nagyon erős 

szeszes ital, alkohol; pia.
drótol tn ige 1. Vallomást tesz, elárul; 

dalol. 2. Üzen, értesít vmiről. 3. ritk Jelt ad. 
[< leadja a drótot ’értesít, figyelmeztet’].

drótos fn gúny Áruló, besúgó; vamzer. 
[< leadja a drótot ’értesít, figyelmeztet’].

drótoz(ik) tn ige 1. Vallomást tesz, el-
árul; dalol. 2. Üzen, értesít vmiről. 3. ritk 
Jelt ad. [< leadja a drótot ’értesít, figyel-
meztet’].

dudás fn A többieknél erősebb, magá-
nak öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, 
társai által vezetőnek elfogadott fogvatar-
tott; menő.

dudli fn 1. ritk Orr; hefti. 2. Hímvesz-
sző; dákó. [< dudli ’cumi’].

dudlizik tn ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; szop. [< dudlizik ’cumizik, 
szop’].

dúdol tn ige gúny Vallomást tesz, vall, 
elárul; dalol.

dudum fn Tök (mint szín a magyar kár-
tyában). [< cig. dudum ’tök’ (Vek. 58)].

dudva fn 1. Pénz; lóvé. 2. Haszontalan, 
semmirekellő ember; link.

dug tn (és ts) ige Közösül, vkit magáévá 
tesz. Ik: meg~. — abajgat, baszélget, 
becserkészi a gyíkot, belevág a lecsó
ba, beveri a cöveket a gazosba, beveri a 
lompost, bibéz, bombáz, buláz, cuccol, 
csinál, dokkol, dönt, dugaszol, dugvá
nyoz, ékel, farkal, feszít, firkál, fúr, fű
részel, galoppol, gépel, gyíkol, gyömö
szöl, hancúrmancizik, hegeszt, játszik, 
kanol, ken, kerál, keráz(ik), kerázgat, 
kerel(kodik), ketyerózik, ketymetyel, 
kettyint, kettyol, kezel(get), kitömi 
a muffot, köszörül, kupakol, kúr(el), 
kurfe col, kurgyel, látogat, lázmérőz, 
lom posol, lő, lőcsöl, lök, lyukaz(ik), 
matekol, móráz(ik), mórel, műszerez, 
nyom, nyomat, nyüszögtet, pakol, pen
get, pilinckáz(ik), pináz, piszkál, piszto
lyoz, pizdel, prücsköl, prütyköl, pumpál, 
punciz(ik), répázik, résen van, sakkozik, 
sunáz(ik), szegel, szexuál, szuszogtat, 
tapsol, tetovál, toloncoz, továz(ik), tovel, 
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töcsköl, töm, varr, verdáz(ik), zörget, 
zsákoz, zsinnyegtet. Vö. megdug.

dugás fn Közösülés. — evribari, kö
szörülés, kuráftye, tözsoá. Vö. análszex, 
kajakkúrás, nyalifali, retúr, szopás.

dugaszol tn (és ts) ige ritk Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug.

dugó ~t nyel: Csendben marad, elhall-
gat. 〈Elhallgatásra való felszólításként:〉 
Dugó!: Csend legyen, hallgass! Nyeljél 
már ~t!: Fogd be a szád! Vö. eldugul.

dugul tn ige Elhallgat, elnémul, csend-
ben van; eldugul. Dugulj!: Hallgass! Ik: 
el~.

dugványoz tn (és ts) ige ritk Közösül, 
vkit magáévá tesz; dug.

duj (dúj is) szn Két, kettő; bé. 〈Többnyi-
re a köv. formákban:〉 ~ban: Ketten együtt, 
párban, felesben. Dujban kaptunk egy ká-
vét. — dopasban, mutyiban, rinyóban. 
~szor: Kétszer, két ízben. Ö: desu~. [< cig. 
duj ’kettő’ (Vek. 58)].

duma fn 1. Beszéd; borbisz. Sok a 
duma, kevés a tett! 2. Fölösleges beszéd, 
mellébeszélés, köntörfalazás; rizsa. Nem 
kell a duma! Ez csak duma. Albérleti ~: 
(Nem hihető, átlátszó) hazugság; kamu. 
Nem kell ez a rossz albérleti duma! Mondd 
a frankót! ’Ne beszélj mellé, mondd az 
igazat!’ Engedi a It: Hazudik, lódít; ka
muzik. Nyomja a It: a) Beszél; borbiszál. 
b) Mellébeszél, köntörfalaz; rizsázik. [< 
cig. duma ’hang’ (Pall.), duma del ’beszél, 
szól’ (Vek. 59)]. Ö: sittes~, skribrer~.

dumafranci fn ritk Sokat beszélő, fe-
csegő ember; szófosó.

dumagép fn 1. Sokat beszélő, fecsegő 
ember; szófosó. 2. Operatív tiszt; szimat.

dumál ts ige Beszél; borbiszál. Sokat 
dumál, keveset mond. Ik: meg~. [< duma 
’beszéd’ < cig. duma del ’beszél, szól’ (Vek. 
59; TESz. I, 687)].

dumáló fn 1. A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő. 2. ritk, gúny Ki-
hallgatás; vamzeroltatás.

dupla fn ritk Börtönben dolgozó, ma-
gasabb rendfokozatú személy; nagykutya.

dupladolláros fn Egyféle Ecstasy (ká-
bítószer) tabletta; eksz.
duplafejű mn ritk Okos. — agyas, 

agymenő, agytröszt, csúcsfej, doktor agy, 
dzsamista, dzsanista, firnyák(os), gógyis, 
levágós, lexikon, mindentudó, okostudor, 
penge(agyú), rafkós, tudósgeci, zsilett.

duplamallér szn és fn 1. ritk Húsz. 
2. ritk Húsz év börtönbüntetés. Vö. mallér, 
bémallér, mázsa.

duplapicsa fn Olyan dominókő, amely-
nek oldalai üresek, nincs rajtuk pont; pi
csa.

duplasemmi fn Olyan dominókő, 
amelynek oldalai üresek, nincs rajtuk pont; 
picsa.

duplaszem fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.
duplaszemű mn Szemüveges. — hemi, 

kukker, kuvik, négyszemű, okulárés.
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duplavé fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. [< A vamzer írásban gyak. dupla 
w-vel, wamzer-ként szerepel].

duplavés fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer. Ez egy duplavés, dobjátok ki! 
[< A vamzer írásban gyak. dupla w-vel, 
wamzer-ként szerepel].

dúródik ~ik a cucc a →szekrényében.
durran tn ige (Kis súllyal végzett gyors 

húzások hatására) a kar vastagabbá válik. 
Két centit is durran a kar. — bedurran.

durranás fn 〈Az ítéletből eltelt évek vé-
gén, a következő év kezdetén szokták kér-
dezni:〉 Hallottad a durranást? ’Megkezd-
tem az újabb évemet!’

durrant ts ige 1. Lop; csór. Durran-
tottad ezt a kocsit? Ik: le~, meg~. 2. Kis 
súllyal gyors húzásokat végez, hogy a 
kart erősítse, illetve vastagabbá tegye. — 
dübbeszt. 3. →Seggbe ~.

durrantós fn Tolvaj; bugás. Mivel fog-
lalkozik a csajod? – Durrantós.

durrantott mn Lopott. — döntött, fújt, 
húzott, nyúlt. ~ áru: Lopott holmi; szaj
ré.

durung fn ritk Hímvessző; dákó.
duruzsol tn ige 1. Beszél; borbiszál. 

2. Vallomást tesz, elárul; dalol.
duruzsolós fn Besúgó; vamzer.
durva mn 1. A szokásosnál meglepőbb. 

Ez a hipis durva volt. 2. Veszélyes, nehe-
zen kivitelezhető; meleg.

dutyi fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-
hajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. [< 
duttyán ’kis sötét kamra’ (TESz. I, 694)].

dutykó fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
[< dutyi ’ua.’].

dutyó fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. [< dutyi ’ua.’].

duzzogó fn 1. Fogda, magánzárka; fog-
szi. 2. Zárka; cella.

dübbeszt ts ige Kis súllyal gyors hú-
zásokat végez, hogy a kart erősítse, illetve 
vastagabbá tegye; durrant.
dübörgő fn Bakancs; bakelló. Nyeles 

~: ritk Ua.
dücskő fn Öngyújtóba való kovakő, 

tűzkő.
dühöngő fn 1. Erős szövettel, ponyvá-

val bevont, szivaccsal bélelt speciális helyi-
ség, ahová az önmagukban kárt tenni szán-
dékozó elítélteket helyezik; gumiszoba. 
2. ritk Rendőrségi fogda; pandesz. 3. ritk 
Kocsma; krimó.
dülöngélő fn ritk Kocsma; krimó.
dűt Ld. dönt.
dűtött Ld. döntött.
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dzsal tn ige Megy; avázik. Ik: be~, el~, 
rá~. [< cig. džal ’megy’ (Vek. 60)].

dzsalózgat tn ige Járkál; kolbászol.
dzsalózik tn ige Megy; avázik. Ik: ki~. 

[< dzsal ’megy’ < cig. džal ’megy’ (Vek. 
60)].

dzsamista fn ritk Okos; duplafejű. [< 
dzsanista ’ua.’].

dzsanáz ts ige Tud, ért. Beszélhetsz 
előtte, mindent dzsanáz. [< cig. džanel ’tud, 
ismer’ (Vek. 60)]. — dzsanel, fog1, hall, 
levág, levesz, vág, vesz, veszi a lapot, 
zsanel.

dzsanel ts ige Tud, ért; dzsanáz. [< cig. 
džanel ’tud, ismer’ (Vek. 60)].

dzsanesz msz Dzsanesz?: Érted? 
〈Tréf. válasz, ha egy cigány megkérdezi, 
Dzsanesz románesz? ’Értesz cigányul’:〉 És 
te dzsanesz szpík inglis? ’És te értesz an-
golul?’ [< cig. džanel ’tud, ismer’, džanes 
’tudsz, ismersz’ (Vek. 60)].

dzsanga fn Marihuánával (marihuána és 
cigarettadohány keverékével) töltött, kéz-
zel csavart cigaretta (kábítószer); spangli.

dzsangázik tn ige Marihuánás cigaret-
tát szív.

dzsanista mn 1. Minden hájjal megkent, 
rafinált, kitanult, sokat tapasztalt; raf kós. 
2. Okos; duplafejű.

dzsassz msz Dzsassz!: ritk Indulás, gye-
rünk! [< cig. džas ’te mégy’, džal ’megy’ 
(Vek. 60)].

dzsassztravel fn Szállítási osztály az 
országos parancsnokságon.

dzsavel tn ige Megy; avázik. [< dzsal 
× avel].

dzsémszbandi fn ritk Áruló, besúgó; 
vamzer. [< James Bond, a 007-es ügynök 
× Bandi].

dzsenta fn ritk Pénz; lóvé.
dzsesza fn 1. A padló fényesítésére 

szolgáló, nyéllel ellátott faszerkezet. — csi
kó3, döngölő, gyesza. 2. Súrolás, padlófé-
nyesítés. 3. Ira megy: ritk Elájul; bealszik.
dzseszafejű mn ritk Kopasz; úszósap

kás.
dzseszakefe fn Padló fényesítésére hasz-

nált kefe.
dzseszál ts ige 1. Padlófényesítő kefe 

segítségével kövezetet fényesít, padlót ke-
fél. — csikóz, csiszál, döngöl, dzsesszel. 
2. Felmos; felsakkoz.

dzseszarongy fn Padló fényesítéséhez 
használt rongy.

dzsesszel ts ige 1. Padlófényesítő kefe 
segítségével kövezetet fényesít, padlót ke-
fél; dzseszál. 2. Felmos; felsakkoz. Tiszta 
víz minden, épp dzsesszel a csávó!

Dzs
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dzsesztehén fn ritk, pej Női börtönőr; 
csukibaba.

dzsigoló fn ritk Prostituált kitartott sze-
retője, illetve nőt védelemért, pénzért pros-
tituáltként dolgoztató férfi; májer. [< dzsi-
goló ’parkett-táncos; selyemfiú’].

dzsina fn GHB, gamma-hidroxibutirát 
(kábítószer, ún. partidrog); gina.

dzsingáló fn Rendőr; zsaru. [< singáló 
< cig. šingālo ’csendőr’ (Vek. 154) × cig. 
džungalo ’csúnya’ (Vek. 61); vö. zsingáló 
’ua.’].

dzsingeló fn ritk Rendőr; zsaru. [< 
dzsingáló ’ua.’].

dzsingi fn ritk Szép nő; donor.
dzsipó mn és fn Cigány; bokszos. [< 

dzsipszi ’ua.’].
dzsipszi fn Cigány; bokszos. [< ang. 

Gipsy ’cigány’].
dzsodzsó fn ritk Marihuánával töltött 

cigaretta (kábítószer); spangli. [< dzsoint 
’ua.’].

dzsoint fn Marihuánából sodort ciga-
retta; spangli. [< ang. joint ’ua.’].

dzsoja fn Marihuánával töltött cigaret-
ta (kábítószer); spangli. [< dzsoint ’ua.’].

dzsojsztik fn gúny Hímvessző; dákó. 
Gyere, cibáld meg a dzsojsztikomat! [< 
dzsojsztik, joystick ’botkormány’].

dzsojsztikozik (dzsojszikozik is) tn ige 
〈Férfi〉 önkielégítést végez; hokizik.

dzsóker fn 1. ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 2. Marihuánával töltött 
cigaretta (kábítószer); spangli.

dzsova fn ritk Tetű; dzsuva. [< dzsuva 
< cig. džuva ’tetű, tetvek’ (Vek. 61)].

dzsovás mn ritk Tetves; dzsuvás. [< 
dzsuvás].

dzsozi fn ritk Marihuánával töltött ci-
garetta (kábítószer); spangli. [< dzsoint 
’ua.’].

dzsudzsu fn Nagydarab néger ember; 
bukszaszájú. Hú, mekkora dzsudzsu! King-
Kong is megirigyelné!

dzsuha fn ritk (Nagy) has; dokhesz.
dzsuji fn ritk Lány; gádzsi. [< cig., vö. 

zsuji ’asszony’ (SzG. 96)].
dzsukel fn és mn 1. Kutya. — dzsukszli, 

floki, zsukel. 2. Rossz természetű (ember); 
gennygóc. Hú, de dzsukel ez a gyerek! 
3. ritk Rossz minőségű, rossz; tréfli. [< cig. 
džukel ’kutya’ (Vek. 61)].

dzsukelség fn Bűn, elítélendő dolog. Ez 
dzsukelség volt ’〈Rosszalló megjegyzés, 
pl. amikor vki elissza a családi pótlékot, a 
gyerekei éheznek〉’.

dzsukelszalonna fn A legrosszabb mi-
nőségű sós, fehér szalonna. — kutyasza
lonna.

dzsukszli fn Kutya; dzsukel. [< dzsu-
kel × dakszli].

dzsumbuj fn Cigánytelep, cigánysor; 
szegények, cigányok által lakott lakótelep, 
bérház. — bruklin, gettó.

dzsunga mn ritk Csúnya; dzsungáló. 
Hű de dzsunga ez a csaj! [< dzsungáló 
’ua.’].

dzsungáló ritk mn Csúnya. Dzsungáló 
volt az új csaj! [< cig. džungalo ’csúnya’ 
(Vek. 61)]. — bányaló, bányarigó, dzsun-
ga, feketeveszedelem, gindusz, kin dusz, 
lúd (ar cú), ork, retek, rigó, szakadék, 
szakadt gepárd, szutyok, tiszta szégyen. 
Vö. fej alatt.
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dzsungelharcos fn ritk Az adott na-
pon takarító személy. — londiner, napos.

dzsurasszikpark fn gúny Nem dolgo-
zó körlet; rezervátum. [< Jurassic Park, 
tudományos-fantasztikus film Steven Spiel-
berg rendezésében].

dzsuva fn 1. Tetű. — bózsi, dzsova, la
pos. 2. Bolha. 3. Kosz, piszok; redva. [< 
cig. džuva ’tetű, tetvek’ (Vek. 61)].

dzsuvás mn 1. Koszos, piszkos; redvás. 
2. Tetves. — dzsovás, leprás. 3. Bolhás.
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ebadó fn Egyféle „adó”, amit a kutyá
nak tekintett, lenézett rabok fizetnek a me
nőknek. Vö. adó.

éca fn (Bűncselekményre vonatkozó) 
ötlet; tipp. [< szleng éca ’tanács, ötlet’ < 
jid. éce ’tanács’ (Száj. 21) < héb. ecā(h) ’ua.’ 
(TESz. I, 705)].

écaadó fn Betörés v. más bűncselek-
mény helyszínéhez tippet adó ember; tipp
adó.

ecset fn ritk Seprű; anyósmotor.
ecsetel ts ige Sepreget.
édes fn Meszkalin (kábítószer). — víz. 

Vö. kábszi.
édeske fn Szaharin édesítőszer.
edző Szj: Ki az ~d?: 〈Kérdés, ha vki 

szemtelen, bár láthatóan nem erős, ami 
esetleg feljogosítaná a nagyképűsködésre〉.

edzőcipő →Mezőgazdasági ~.
Edzőtábor fn gúny Fiatalkorúak Bün-

tetés-végrehajtási Intézete Tökölön; Tököl.
efendi fn ritk A többieknél erősebb, 

magának öklével tekintélyt, tiszteletet ki-
vívott, társai által vezetőnek elfogadott fog-
vatartott; menő. [< efendi ’úr, uram’].

efiasztész fn Új Besúgó; vamzer. [< 
Ephial tész, a „300” című filmben a spártaiak 
elárulója].

efkás mn és fn 1. Fiatalkorú (bűnöző, 
fogvatartott). — bárányka, bűnbánó, csi
be, csikó1, csirke, elsőbugyis, elsős, fecske, 
fiatal játékos/ versenyző, ficsúr, friss áru, 
frisshús, gumi, hamvasseggű, hátulgom
bolós, hóvirág, kezdő (motoros), kiscsákó, 
kiscsávó, kiscserkész, kiscsikó1, kisdobos, 

kisgeci, kisköcsög, kiskrapek, kislyukú, 
kulapintyó, mazsola, naposcsibe, nyelet
len, óvodás, őzike, pelyhes, piskóta, pó
lya, pólyás, spermafióka, spermahajder, 
tanuló, úttörő, zöldfülű. 2. A fiatalkorú-
ak börtönéből átkerült (fogvatartott). [< fk. 
’fia talkorú’].

ég1 tn ige 1. Cigarettázik, dohányzik; 
blázol. Kér cigit a haverod? – Nem, mert 
már ég. 2. Szeme← kereszttüzében ~ek. 
Még ~ a →cigije odakint. Még ~ a →ci-
gije, amit eldobott a kapuban. Még ~/ füs-
töl a →csikk(e) a kapu előtt. 3. Kudarcot 
vallva csúfosan leszerepel, megszégyenül; 
lejátszik. Olyat égtem a boltban! Nagyon 
ügyetlenül loptam, és lebuktam!

ég2 Eget fenyegető →karó. Szj: Ég ve-
led, jó volt a végbeled!: gúny 〈Elköszönés〉.

egér fn ritk, gúny Vékony, sovány, gyen-
ge ember; csontrakéta.

egeres fn Fogda, magánzárka; fogszi.
egerészik tn ige ritk Kutat, keresgél. — 

búvárkodik.
egérlyuk fn ritk Rendőrségi fogda; 

pandesz.
egészséges mn Megbízható; fer. Ez a 

csávó egészséges, én mondom!
egészségügy fn Az a körlet, ahol a fo-

gászat és az orvosi rendelés üzemel, bör-
tönrendelő; gyengusz.

éget ts ige ritk Cigarettázik; blázol.
éghajlat Jó az ~: Nincs semmi veszély, 

tiszta a levegő. Milyen az éghajlat?
égi fn 〈Ált. tsz.-ban: égiek〉 A börtön fa-

lán fent szolgálatot teljesítő őr; doberdós. 

E, É
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(Vannak olyan őrhelyek, ahol ált. nem tel-
jesítenek szolgálatot, csak rendkívüli ese-
mények alkalmából, pl. ha az egész börtön-
ben egyszerre van, vagy várható zárkael-
lenőrzés. Ilyenkor az amúgy üres őrhelyen 
is van őr, ezért a Lesz-e valami? kérdésre a 
válasz:) Az égiek szerint igen.

égitest fn A börtön falán fent szolgála-
tot teljesítő őr; doberdós.

egzotikus mn Nehezen beszerezhető, a 
börtönben ált. tiltott 〈tárgy〉. Vö. okosság.

egy ~ben van: Jól néz ki, jól tartja ma-
gát.
egy-a-kettőzik tn ige Száz százalékos 

kamatra ad kölcsön, azaz odaad, és a dup-
láját kéri vissza; uzsorázik.

egydanos mn Egy filterből készült 〈tea〉, 
egy (púpozott) kávéskanálból készült 〈kávé〉. 
Vö. dan.

egyeduralom fn Az a (rövid) időszak, 
amit a rabok közül a legerősebb harcok 
nélkül, konkurencia nélkül tölthet.

egyedül Nincs ~: Bolond, őrült. Vö. di-
li nyós.

egyedülálló mn és fn Olyan (elítélt), 
aki nem tartozik egy bandához sem, nin-
csenek barátai, akik megvédenék, nem áll 
mellé senki.

egyenes mn Könnyű, egyszerű. Nehéz 
egy kávét lejuttatni a betegszobára? – Nem! 
Egyenes!

egyénivállalkozó fn ritk, gúny Az el-
ítéltek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerí tett, 
megalázott személy; csicska.

egyenjogúság fn Az a helyzet, amikor 
nincs főnök a zárkában.

egyenlet →Kivon az ~ből.
egyetem fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-

rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
Rácsos ~: Ua.

egyetemista fn ritk Fogvatartott; sittes.

egyház fn Fegyház; agymosó. [< (f)egy-
ház].

egylyukas ~ biliárd←.
egypatronos mn ritk Olyan férfi, aki 

közösüléskor csak egyszer ejakulál.
egysejtű mn pej Buta, műveletlen; gyö

kér.
egyszemélyes fn ritk Gyengélkedő, be-

tegszoba; gyengusz.
éhbér fn gúny A börtön által adott fize-

tés, rabkeresmény; adomány.
éhes ~ a →genyóra.
éjféli ~ pillangó/ tündér: szép Prostitu-

ált; rinya. ~ vonat←.
éjjeli fn 1. Rég Ágyakkal telezsúfolt 

zárka, ahol a fegyelmező zárkába (nappa
li) zárt fogvatartottak az éjszakát töltötték. 
(Ez a fegyelmező körlet a szegedi Csillag 
börtönben 1990-ig működött.) Vö. fogszi. 
2. ~ vonat←.

éjszaka →Ezeregy ~ meséi.
éjszakai ~ pillangó←.
ejtőernyős fn Besúgó; vamzer.
ék fn gúny Nem kívánatos személy a 

társaságban. Dobjátok ki ezt az éket!
ékel tn (és ts) ige Közösül, vkit magáévá 

tesz; dug. Rég ékeltem már! Ik: ki~.
ékelő fn A betörő segítője, aki a feszí-

tővassal megemelt ajtó alá egy éket helyez, 
hogy aztán tovább lehessen emelni az ajtót 
addig, amíg a zárnyelvet ki nem emelik a 
reteszből, és az ajtó kinyílik.

eki fn Ecstasy tabletta (kábítószer); eksz.
eksz fn Ecstasy, por, kapszula vagy 

tabletta formájában bevett, metiléndioxi-
metamfetamin (MDMA) hatóanyagú ká-
bítószer. (A tabletta legtöbbször kedves 
figurákat – delfin, napocska, dollárjel stb. 
– ábrázol.) — ádám, bogyó, cédé, csőrikés, 
darabos, dupladolláros, eki, ekszi, eu
rós, éva, fehér, felni, frédibéni, gomba, 
guriga, karika, kerek, labda, laszti, lufi, 
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micsubicsis, mosolygós, motorolás, na
pocska, szexes, szinti, tabi.

ékszer fn Bilincs; mandzsova.
ekszi fn Ecstasy (kábítószer); eksz.
eladó fn gúny Besúgó, áruló; vamzer.
elájul tn ige gúny Lerészegedik; be

akaszt. Jól el voltál ájulva tegnap este! – 
Igen, elájultam egy kicsit, a házi pálinka 
kiütött.

elaltat ts ige gúny Megöl; hazavág. 
Hallottad? A Pistit elaltatták.

elás ts ige ritk Eltüntet, megöl; haza
vág. Ha még egyszer meglátlak a csajom 
közelében, eláslak!

elavázik tn ige 1. Elmegy. Vö. avázik. 
— dob egy füstöt, eltolja a bicajt/ biciklit, 
elavel, eldzsal, elhúz, elkavar, elpályázik, 
elvitorlázik, húzza a bélést, leakad, lefa
rol, lekoccol, lelécel, lelép, vitorlát bont. 
Vö. hanyagol, leakad. 2. Elélvez, a nemi 
élvezet tetőfokára jutva kielégül; eldzsal.

elavel tn ige Elmegy; elavázik. Elavel 
a picsába! ’Elmegy a fenébe!’

elborul tn ige Mérges lesz, dühbe jön; 
bedurran. ~ az agya: Ua. Bocs, ha kicsit 
elborultam!

elbugáz ts ige Ellop; elcsór.
elbugel ts ige Ellop; elcsór.
elcsap ts ige ritk Ellop; elcsór.
elcsipiz ts ige Elfog, foglyul ejt; be

gyűjt. [< elcsíp ’ua.’].
elcsitít ts ige Elhallgattat, elnémít, hall-

gatásra kényszerít; eldugít.
elcsór ts ige Ellop. — bedönt, benyel, 

elbugáz, elbugel, elcsap, elcsórel, elemel, 
elköt, elpukkant, kioperál, kölcsönkér, 
kölcsönvesz, ledurrant, leemel, lenyúl, 
letestel, magáévá tesz, megcsap, meg
dobbant, megdönt, megdurrant, megfúj, 
megment, megnyúl, megújít, trombitá
nak néz. Vö. csór.

elcsórel ts ige Ellop; elcsór.

elcsúszik tn ige 1. A rendőrség, illetve 
a büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
3. Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik. 4. Bajba kerül, pórul 
jár; trére fut. 5. Verést kap, megverik. Mi 
történt Lalival, miért van mokesza? – El-
csúszott. ’Megverték’. — kap a pofájára, 
lemegy békába. ~ik a/ egy szappanon: 
Megverik a fürdőben. ~ott a fürdőben: 
Megverték.

eldádáz ts ige gúny Elver; elmáráz. Jól 
el lett dádázva a csávó! [< dádá ’verés’ (a 
gyermeknyelvben)].

eldalol ts ige gúny, pej Beszél, (be)vall; 
dalol. Na, mi volt? Eldaloltad a balhét?

eldob ts ige 1. Elvisz vhová; hazadob. 
Eldoblak haza a verdámmal ’Hazaviszlek 
az autómmal’. Eldobod ezt a kávét a 45-ös 
zárkába? Mondd, hogy én küldöm! 2. ~ja 
az →agyvelejét.
eldől tn ige ritk, gúny A rendőrség, il-

letve a büntetés-végrehajtás kezére kerül; 
bebukik.

eldugít ts ige Elhallgattat, elnémít, hall-
gatásra kényszerít. — bedugít, bekussoltat, 
csittre vág, elcsitít, kilő, kussoltat, lelő, 
mukleszoltat.

eldugul tn ige ritk Elhallgat, elnémul, 
csendben marad. Dugulj el!: Csend legyen, 
hallgass, kuss! Vö. Csiborbisz!, Csitu!, 
Dugó!, Fogd be a recsegődet!, Húzzál 
bőrt a fogadra!, Lődd le magad!, Muklesz!, 
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Nyeljél már dugót!, Nyista vaker!, Pofa be, 
roló le!, Szűnj meg! — bedugul, csiborbil, 
csiborbiszál, csipenel, csitul, dugul, el
nyomja magát, mukleszol.

eldzsal tn ige ritk 1. Elmegy; elavázik. 
2. Elesik; letestel. 3. Elájul; bealszik. 
4. Szexuálisan kielégül, elélvez. — elavá-
zik, elsül, köp a kobra/ maci, tejel.

elébe ~ áll←.
elegy fn Hamisított (kevert) dohány, kávé 

vagy drog. (A gyenge minőségű dohány, 
kávé vagy drog tetejére jó minőségűt szór-
nak megtévesztésül, és így árusítják.) — 
felütött cucc.

elejt ts ige Megfog, elfog, nyakon csíp; 
begyűjt.

elélvez ~ett a →lőcs.
elemel ts ige Ellop; elcsór.
éles fn (Civil) pénz, készpénz; lóvé. ~re 

van töltve: Gazdag. Vö. vastag.
élesalkohol fn ritk Börtönbe becsem-

pészett alkohol; zugpia.
elesik tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtön-
be kerül; bebukik. Na, a Jani is elesett, 
hallottad? 2. Lelepleződik, vmilyen tiltott 
tevékenysége kiderül; lebukik. 3. Bűncse-
lekmény elkövetése közben tetten érik; 
megbukik. 4. El fogsz esni, mert pofán 
baszlak!: 〈Fenyegetésként:〉 Vigyázz, mert 
megverlek!

élet Szj: Szép az ~ idekint, de odabent 
meg rossz: ritk, gúny 〈Óvatosságra intés 
kockázatos bűncselekmény ötletének fel-
vetődésekor〉.

életfogyt fn Életfogytiglani börtönbün-
tetés. — döntött/ fektetett/ fekvő nyolcas, 
fogyt, káó, koporsó, végtelen.

életfogytos mn és fn Életfogytiglanra 
ítélt (fogvatartott). — élő halott, fek vő-
nyolcasos, fogytiglanos, fogytos, időúr. 
Vö. kegyelmes.

élettelen mn gúny Szegény, nincstelen; 
csóró.

elfektet ts ige ritk Megöl; hazavág.
elfekvő fn 1. Betegszoba, gyengélkedő; 

gyengusz. 2. Kórház; háká.
elfelejt ts ige Békén hagy, letesz róla, 

nem foglalkozik vele; hanyagol. Felejts el! 
Szj: Tudod mi a csel? Felejts el!: Hagyj bé-
kén, menj innen!

elferdül tn ige gúny Homoszexuálissá 
válik; bebuzul.

elföldel ts ige ritk Megöl; hazavág. Ha 
még egyszer beleköp a levesembe, elfölde-
lem a csávót! ’Ha még egyszer keresztbe 
tesz, megölöm!’

elgázol ~ta a →fűnyíró.
elgizdul tn ige Elbízza magát, elsza-

lad vele a ló, nagyképűvé válik. [< gizda 
’büszke; nagyképű’]. — elszáll, elhiszi/ el
viszi magát.

elgya mn Rossz, nem jó; tréfli. A mai 
kaja elgya volt nagyon. [< szleng ergya 
’ua.’].

elhagy ~ja a pokol kapuját: ritk Kisza-
badul a börtönből; pótert megy.

elhasal tn ige 1. A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
3. Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik.

elhint ts ige A becsapás szándékával 
úgy tesz, mintha véletlenül elszólná magát, 
és így elhitet vmi figyelemre méltót; befí
rol.

elhisz ts ige ~i magát: Nagyképűvé, be-
képzeltté válik; elgizdul. Nézd már, ez is 
elhiszi magát, pedig még most került ide.

elhúz I. tn ige Elmegy; elavázik. II. ts 
ige Elvisz, fogdára visz. A kommandósok 
elhúztak valakit a zárkából ’A kommandó-
sok elvittek vkit a zárkából’. Jól elhúzták 
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a csávót a 15ösből. – Miért, mit csinált? 
– Elvette az ebédet az új gyerektől.

elhúzat ts ige Elvitet, fogdára vitet (az 
őrségnél bepanaszol, beárul, akik ezért az-
tán fogdára viszik). Elhúzassalak? ’〈Kér-
dés ahhoz, akivel másképp nem bírnak〉’. 
Ha nem fejezed be, szólok a nevelőnek, és 
elhúzatlak.

elitnegyed fn ritk Fegyház; agymosó.
elkábul tn ige ritk Lerészegedik, be-

rúg; beakaszt.
elkapál ts ige Megöl; hazavág.
elkapdováz ts ige Elfog, megfog (rend-

őr a körözött személyt); begyűjt.
elkaszál ts ige gúny Megbüntet, bünte-

tést kiszab; megmér.
elkavar tn ige Elmegy; elavázik.
elköhint ts ige Kibeszél, elszól, elárul; 

dalol.
elköhög ts ige Kibeszél, elszól, elárul; 

dalol.
elköt ts ige Járművet (elsősorban autót, 

de kerékpárt, motorkerékpárt is) ellop; el
csór. Elkötök egy verdát!

ellenálló fn A szabályokkal szembehe-
lyezkedő rab.

ellenség fn ritk, pej 1. Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. 2. Rendőr; zsaru. [< Ellenség a 
kapuknál, háborús filmdráma].

elmalaváz ts ige Elver, megver; el
máráz.

elmáráz ts ige ritk Megver. Vö. le máráz, 
megmáráz. [< elmárel ’ua.’]. — abriktol, 
csalavel, csihiz, dádáz, eldádáz, el ma la-
váz, elmáráz, elmárel, elpicsáz, faszra húz/ 
ránt, kajakra vág/ vesz, kezel, lecsilincsol, 
leépíti az arcát, lekardoz, lekezel, letépi 
az arcát, lever, máráz, márel, megabra
kol, megbasz, megcsikiz, meg csilin csol, 
megdorgál, megegyenget, megkeresztel, 
megmáráz, megmárel, nevel, nyársra 
húz, taccsra tesz, telever. Vö. beborít, le
padlóztat, pokrócol, szétmáráz.

elmárel ts ige ritk Megver; elmáráz. 
[< márel ’megver’ < cig. mārel ’ver’ (Vek. 
107)].

elmegy R: Csíkos hátú →kismalac, én 
~ek, te itt maradsz!: 〈Szabadulók mondta 
ugratás a még börtönben maradóknak〉. Szj: 
Én ~ek, te itt halsz meg: ritk 〈Szabadulás 
előtt álló fogvatartott mondja nem kedvelt 
zárkatársának, aki előtt még hosszú bün-
tetés áll.〉

elmerotyi fn Bolond, hülye; dilinyós. 
[< elmeroggyant ’ua.’].

elmeszel ts ige Büntetést kiszab, meg-
büntet; megmér.

élmunkás fn ritk A börtönben dolgozó 
személy (pl. fegyőr vagy nevelő); bánya
dolgozó.

elnyom ts ige 1. ritk Elad; elpasszol. 
2. ~ja magát: a) Elhallgat; eldugul. Te, 
már éjfél van, és ez még sztorizik. Szólok 
neki most már, és elnyomja magát. b) Visz-
szafogottabb, szerényebb lesz; visszavesz. 
Nyomd el magad! 3. Rabtársát rendszere-
sen és erőszakosan korlátozza, nem engedi 
érvényesülni, azt tenni, amit akar, molesz-
tál; beterrorizál. (Pl. ha a társa bármikor 
az asztalhoz ül enni, akkor elzavarja azzal, 
hogy ő most kártyázni vagy levelet írni 
akar, állandóan elkapcsolja a tévét stb.)

elnyomó fn Agresszív akarnok, aki rab-
társát rendszeresen és erőszakosan korlá-
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tozza, nem engedi érvényesülni, azt tenni, 
amit akar, molesztálja.

elnyomott fn (Gyenge) ember, akit rab-
társa rendszeresen és erőszakosan korlátoz, 
nem enged érvényesülni, azt tenni, amit 
akar, molesztál.

eloszt R: El van osztva, Márianosztra!: 
〈A figyelmetlen kártyapartnernek mondva:〉 
Emeld el a paklit!

elosztó fn ritk Kocsma; krimó.
élő ~ halott←.
előadó fn Rendőrségi nyomozó; nyo

minger.
előállító fn Rendőrségi fogda; pandesz.
előjáték fn Verekedést megelőző kö-

tekedés, egymás durva szavakkal illetése. 
— előszó.

elönt ~i az agyát a szar: ritk Mérges 
lesz, indulatba jön; bedurran.
előszó fn Verekedést megelőző köteke-

dés, egymás durva szavakkal illetése, né-
zeteltérés; előjáték.
előzetes mn és fn Előzetes letartózta-

tásban lévő (fogvatartott), aki a börtönben 
ítéletére vár. Vö. jogerős, sittes.

elpályázik tn ige Elmegy, távozik; 
elavázik. Pályázz el szélsebesen! ’Taka-
rodj innen gyorsan!’ Vö. leakad.

elpasszol ts ige Továbbad, elad. Pasz-
szold már el ezt az órát! — elnyom, elpat
tint, kinyom, lepasszol, passzra/ piacra 
vág, passzol, üzletbe vág, üzletel. [< ném. 
tny. verpassen ’elad’ (Wolf 238)].

elpattint ts ige Elad, továbbad; elpasz
szol.

elpicsáz ts ige Megver; elmáráz. [< el-
fenekel ’vkit a fenekén elver’].

elpukkant ts ige ritk Ellop; elcsór.
elrinyóz ts ige Eloszt, megfelez egy jó 

barátjával; risztel.
elrisztel ts ige Eloszt, megfelez egy jó 

barátjával; risztel.

elrúg ~ja a labdát/ pöttyöst: Eljátssza az 
esélyét.

elsikál ts ige Elintéz, megnyugtatóan 
lerendez; levajaz. El van sikálva: El van 
intézve. [< elsimít ’ua.’].

első ~ bíróság←.
elsőáldozó mn és fn Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott); elsőbálos.
elsőbálos mn és fn Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott). — frissáru, 
frisshús, hamvasseggű, iparitanuló, kez
dő (motoros), kopasz, kopcsó, mazso
la, papírkutya, piskóta, tanuló, újhús, 
újonc, újszülött, úttörő, zöldfülű. Vö. 
zuhanóbombázó.
elsőbálozó mn és fn Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott); elsőbálos.
elsőbbségi ~ jog: A börtönben vagy az 

adott zárkában eltöltött idő alapján infor-
málisan járó jog (pl. alsó ágyra).
elsőbugyis mn és fn 1. Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott); elsőbálos. 
2. Fiatalkorú (bűnöző, fogvatartott); efkás.
elsőéves mn és fn 1. Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott; elsőbálos. 
2. Első alkalommal börtönbe került (vagy 
az adott intézetbe nem rég érkezett) (fogva-
tartott); újonc.
elsőpályás mn ritk Ügyetlen, kétbalke-

zes, járatlan vmiben; topa.
elsős mn és fn ritk 1. Kezdő (bűnöző), 

első bűntényes (fogvatartott); elsőbálos. 
2. Fiatalkorú (bűnöző, fogvatartott); efkás.

elsül tn ige 1. Férfi elélvez; eldzsal. Még 
öt perce se dugtunk, és az a szemét elsült! 
2. ~ a keze: Megüt; beborít. Hallgass el, 
mert elsül a kezem! Az szidta, ennek meg 
elsült a keze.

elszakad ~ a →zsinór nála.
elszáll tn ige 1. Kábítószer hatása alá 

kerül; utazik. 2. Nagyképűvé válik; el giz-
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dul. El van szállva (magától): Nagyképű. 
Vö. nagyarcú.

elszipkáz ts ige Elkoboz, elvesz. — be
nyel, lehúz, lenyel, letartóztat, letétez, 
magáévá tesz. Hol a bugylim? – Az őr el-
szipkázta.

eltakarító fn Gyilkos; killer.
eltakarodás fn ritk Villanyoltás, taka-

rodó a börtönben.
eltárol ts ige Vmilyen tiltott tárgyat a 

végbelébe rejt; feltol. Menj be a slozira, ezt 
kell eltárolni.

eltáv fn Eltávozás, a börtön rövid idő-
tartamú (pl. 24 órás) elhagyása (ált. juta-
lomként).

eltesz Szh: El van téve, mint a befőtt: 
(Már hosszú ideje) börtönben van, rabos-
kodik, büntetését tölti. (Ált. több mint tíz 
évre becsukták.) Vö. ül; hazaér alatt.

eltol ts ige 1. Elénekel, hangszeren el-
játszik. Ezt nótát jól eltolja Pista, bejött 
neked is? 2. ~ja a →biciklit/ →bicajt. Szj: 
Told el a →biciklid/ →bringát (mert kirú-
gom a küllőidet)!

elutazik tn ige Meghal; megmulázik. 
Ha nem áll le a pali, elutazik, és kész! Én 
már nem bízok benne.

elutaztat ts ige Megöl; hazavág. El-
utaztatom én, úgyis én hoztam be a ban-
dába.

elvág ts ige Büntetést kiszab, megbün-
tet; megmér. Jól elvágta a bíró.

elvámol ts ige A zárkatárs csomagjából 
az értékesebb dolgokat (cigarettát, kávét) 
kiveszi.

elvisz ts ige ~i magát: Nagyképűvé, 
beképzeltté válik; elgizdul. Még mielőtt 
elviszi magát, jól pofán lesz verve. ~i a 
→balhét.

elvitorlázik tn ige Elmegy; elavázik.
elvtársnő fn Prostituált; rinya. Sűrűn 

használt ~: Ua.

ember Ember vagy!: 〈Tréf. elismerés-
ként mondva, gyak. olyan helyzetekben, 
ahová ez nem illik〉: Ez igen! Derék! Hány 
éved van? – Huszonöt. – Ember vagy! | Na-
gyon büdös van! Ki fingott? – Én. – Ember 
vagy!

ember fn 1. →Aranygombos, bokrétás 
~. Szj: Ne →félj, ~t még nem basztam, csak 
te leszel a huszonhetedik! 2. ~e vkinek: 
Egy fegyőr vagy nevelő kedvence. Vö. csó
kos.

emberarcú mn és fn pej Férfias kiné-
zetű (nő); emberkurva.

emberbaszó fn pej Homoszexuális kap-
csolatban a férfi szerepű személy; bika.
emberevő mn és fn gúny Olyan (fogva-

tartott, többnyire homoszexuális), aki le-
nyeli a spermát. (Rég Az 1980-as években 
Tökölön a fiatalkorúak börtönében voltak, 
akik „spermára gyúrtak”, azaz a testépí-
téshez szükséges fehérjét ilyen módon sze-
rezték be. A karom érdekében mindent – ez 
volt a jelszavuk.)

emberkedik tn ige gúny 1. Nagyképűs-
ködik, beképzelten, provokatívan viselke-
dik, hőzöng, erejével kérkedik, magát a 
többieknél erősebbnek, fontosabbnak mu-
tatja; menősködik. 2. Hangoskodik, hőbö-
rög, őrjöng, tombol; balhézik.

emberkínzó fn ritk Zárka; cella.
emberkurva fn pej Férfias kinézetű, 

viselkedésű nő. Nézd meg, öltöny van azon 
az emberkurván! — emberarcú, manus-
kurva.

emberlopó fn Emberrabló. Mi a balhéd, 
tesóm? – Emberlopó vagyok.

emberrabló fn ritk 〈Ált. tsz-ban:〉 Em-
berrablók: Munkába állító bizottság. (En-
nek a tagjai döntik el, hogy az elítéltet 
munkába állítják vagy sem.)

emel ts ige Lop; csór. Emeltél valamit a 
konyháról? Ik: el~, le~.

emelet Az ~ bikája←.
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emigrál tn ige gúny Átköltözik egy má-
sik zárkába vagy börtönbe, mert menekül 
vki vagy vmi elől; átcihol.

emtévéplusz fn ritk Az a televízió, amit 
általános villanyoltás után használnak a 
fogvatartottak. (Úgy kötik össze a veze-
tékeket, hogy villanyoltás után is tudják 
nézni a televíziót.) Vö. zajláda. [< MTV 
’Magyar Televízió’].

Emzé fn A váci börtön egyik körlete, 
ahol nem jogerősen elítéltek és nem dolgo-
zó fogvatartottak töltik büntetésüket.

enbéess msz Enbéess!: Ne bízz senki-
ben! [< A kifejezést Sylvester Stallone hasz-
nálta a „Bosszú börtönében” c. filmjében].

enbéegyes mn Nagyon jó, remek; lácsó. 
[< NB I, első osztályú bajnokság több lab-
dajátékban].

ének fn gúny 1. Vallomás; dal. 2. Besú-
gás. Ez ének volt, köcsög! Tíz évet kaptam 
miattad!

énekel tn ige gúny Vall, vallomást tesz, 
elárul; dalol.

énekeltet ts ige gúny Vallat; daloltat.
énekes fn gúny Áruló, besúgó; vamzer.
énekesnő fn gúny Homoszexuális elítélt, 

aki beárulja az őt bántalmazót. — búbos-
pacsirta.

énekesrigó fn gúny Besúgó, áruló; 
vamzer.

énekkar fn gúny Egy egész zárka, akik 
elárulnak vkit vagy vmit. Ki dobott fel? – A 
155-ös énekkar.

énekkaros fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

énektanár fn gúny Operatív tiszt, bel-
ső elhárító; szimat. [Ti. neki énekelnek 
’árulkodnak’ a besúgók].
enyveskezű fn Tolvaj; bugás.
Epeda fn Rég A szegedi Csillag bör-

tön egyik munkahelye volt, ahol a bútor-
rugókat készítették. [< Epeda, bútorrugó 
márka].

eperfejű ~ kobra: ritk Hímvessző; dákó.
epilepis fn Epilepsziás; epszis.
épít →Alagutat ~.
epli fn Nem, nincs, semmi; nyista. Mi 

volt a kéróban? – Epli. [< ném. Äpfel ’al-
mák’,  vö. m. szleng alma, almás ’nem, 
nincs’ (Zolnay 1953)].

eplivári fn Nem, nincs, semmi; nyista. 
Van nála valami értékes? – Eplivári! Csóró, 
mint mi.

epszis fn Epilepsziás. Adjatok alsó ágyat 
az epszisnek! — epilepis.

ér Eret vág: Pénzt szerez vkitől; szakít. 
Eret vágott rajtam, kicsalta az utolsó pén-
zem is.

érces mn és fn 1. AIDS-es (beteg). — 
adidaszos. 2. Fertőző beteg (bármilyen 
fertőző betegre mondják). [< AIDS-es].

erdő Bevisz← az ~be.
ereszkedik tn ige Megy, lépeget; avá-

zik. Mit áll az ott? – Nem áll! Ereszkedik 
lassan…

érez ts ige 〈Jeleket, üzenetet, kopog-
tatást〉 megért, értelmez. Mi nem érezzük. 
Szóljatok Dezsőnek, ő érezte tegnap is, mit 
jeleztek!

erő Szj: Veled van az erő, velem a ne-
velő: Te vagy az erősebb, de én beárullak. 
〈Besúgók szokták mondani.〉
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erősködik tn ige Nagyképűsködik, 
beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; me
nősködik.

erőszak Az egyetemen ~on végzett: Rab-
ló. Vö. punyer.

erőszakos ~ (kölcsön)kéregetés: Rab-
lás; rabi. ~ kéregető: Rabló; punyer. ~an 
kéreget: Rabol. ~ köszörülés/ makkszopás/ 
reszelés: Erőszakos nemi közösülés; ka
jakkúrás.
erővíz fn Szőlőcukor vízben feloldva 

(edzés közben isszák).
esik tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
3. Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik. K: Aki járni tanul, 
néha ~ik párat!

eszetlenjóska fn Hülye, buta; dilinyós. 
Ki volt az az eszetlenjóska, aki sót tett cu-
kor helyett a teába?!

eszmeralda fn ritk, gúny 1. Szép nő; 
donor. 2. Homoszexuális kapcsolatban a 
női szerepű férfi; köcsög. [< Esmeralda, 
egy szappanopera címadó női főszereplő-
je].

étel Nehéztestű ~: Nehéz fizikai munkát 
végző rab ennivalója (pl. ha egy májkrém 
a reggeli, kap mellé egy minivajat pótlék-
nak).

etet ~i a →zsuzsát.
etetés fn Étkezés; burkolás.
etető fn 1. Ebédlő, étterem; kajálda. 

2. A fegyintézetben a látogatókkal való be-
szélgetésre használt helyiség; az ilyen be-
szélgetésre adott engedély vagy alkalom; 
beszélő. 3. Száj; muj. Belever/ Bepancsol 
az ~jébe: Megüt, szájba vág; beborít. Szj: 
Lökj egy gerendát az ~mbe!: Tégy egy ci-
garettát a számba! 4. A zárka ajtaján lévő 

ételbeadó nyílás; tátika. 5. Töltő mobilte-
lefonhoz; kajáztató.

európai ~ néger←.
eurós fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz.
eü fn Az a körlet, ahol a fogászat és az 

orvosi rendelés üzemel; gyengusz. [< eü. 
’egészségügy(i)’].

év →Beljebb jön vhány ~re.
éva fn 1. Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz. 2. ~, az örök nő: ritk Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

evéeszes mn Az enyhébb végrehajtási 
szabály alá eső fogvatartott, aki például 
hétvégeken hazajárhat. [< hiv. EVSZ ’eny-
hébb végrehajtási szabály’].

evez tn ige 1. 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik. Ez már megint evezni ment a 
budiba… Behugyozok, siess már! 2. Megy; 
avázik. Ö: be~.

évi ~ rendes →szabadság.
evribari fn Közösülés; dugás. Mond-

ja az öcsém beszélőn, hogy milyen bomba 
gádzsit csípett fel. Kérdezem: és volt már 
evribari? Erre azt mondja: még nem, csak 
moziba voltak. Zöldfülű az öcskösöm! [< 
ang. everybody ’mindenki’].

évült mn ritk Bolond, hülye; dilinyós.
ex(i) Ld. eksz(i).
extra fn Óvszer nélküli és orális közö-

sülés együtt mint a prostituált egyik szol-
gáltatása. Vö. komplett.

ezeregy ~ éjszaka: Hosszú (akár 10-20 
éves) börtönbüntetés.

ezüstrakéta fn Marihuána szívására 
használt kólásflakon. (A flakon szájába egy 
kimélyített alufóliát tesznek ebbe helyezve 
a marihuánát, amit meggyújtanak, majd a 
flakon oldalára szúrt (két) lyukon (fals) ke-
resztül szívják a füstöt. Így sokkal erősebb 
a kábítószer hatása.)
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fa (Annyit) →ül, mint varjú a In.
fácán fn gúny 1. Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 2. Könnyen becsapható, 
rászedhető ember; palimadár. [?< madár 
’ua.’].

fácános fn Fogda; fogszi. [< fogoly 
’fogságban levő személy; fácánnal rokon 
madár’].
facipő fn Rég Az akasztófa tartozéka, 

amibe a halálra ítéltet beleléptették, bele-
csatolták a lábát, majd egy kar segítségével 
lemozdították a padlót, amire a facipő rá 
volt szerelve. Mivel a nyak rögzítve volt 
a kötél segítségével, a nyakcsigolya úgy 
megfeszült, hogy az áll kis mozdítására el-
szakadt a gerinccsigolyától, ami azonnali 
halálhoz vezetett.

faggatás fn Kihallgatás; vamzerolta
tás.

faggatósdi fn ritk Kihallgatás; vamze
roltatás.

fagyaszt tn ige 1. Későbbre halaszt, 
elodáz. Fagyasztották a tárgyalást. 2. Ag-
resszívan viselkedik, rossz hangulatot kelt, 
elrontja a hangulatot viselkedésével, hoz-
záállásával.

fagyi fn Fájer (kártyajáték).
fagyigyár fn ritk Fogház; lánynevelde.
fagyizik tn ige 1. Nyelvével elégíti ki 

partnerét; kinyal. 2. gúny Hízeleg, nyali-
zik; nyal.

fagylaltozik tn ige 1. Csókolózik; smá
rol. Nézd, neki nem szólnak, pedig ő is 

fagylaltozik a beszélőn. 2. Hízeleg, nyali-
zik; nyal.

fagyos Olyan, mint a ~ kutyaláb←.
fajin mn 1. Megbízható, becsületes; fer. 

2. Merész, bátor, vakmerő; vagány. Majrés 
a csávó? – Nem! Fajin! [< fájin, fain ’finom, 
nagyszerű’].

fájintos mn Megbízható, becsületes; fer. 
[< fájintos ’finom, fájin’].

fájront fn ritk 1. Alvás; szovesz. 2. Pi-
henés; héder. 3. Vége, be van fejezve; finító. 
Felállok, nem kártyázok tovább. Fájront! 
[< fájront ’munkaidő vége; munka közben 
való leállás’].

fakabát fn gúny 1. Rendőr; zsaru. 2. ritk 
Börtönőr, fegyőr; smasszer. [< fakabát 
’(katonai) őrbódé’].

fakabátos fn Rendőr; zsaru.
fakír fn Olyan elítélt, akinek a karja, 

nyaka tele van vágási hegekkel a sok fal
colástól.

fáklya fn 1. Elemlámpa. Jön az őr, vil-
lant a fáklya! 2. Reflektor. Majd olvasok 
este a fáklya fényénél.

fakopács fn ritk Asztalos.
falaz tn ige 1. Bűncselekmény elköve-

tésekor figyel, őrködik, és szükség esetén 
társáról eltereli a figyelmet, fedezi, bizto-
sítja a társát; hesszel. 2. Bűncselekmény 
elkövetése után cinkos módon segít, pl. ki-
hallgatáson igazolja társa ártatlanságát.

falazatlan ~ büdöske←.
falazó fn A betörő segítője, aki őrt áll; 

hesszelő.

F
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falazókő fn Olyan valótlan történet, amit 
bűntársa védelmében ad elő vki, és amit a 
rendőrök, nyomozók elhisznek; dalmű.

falbull ( falbúl is) fn Csapvíz (mint a 
börtönben fogyasztható „energiaital”); há
kettőó. [< falból × Redbull, energiaital].

falc fn 1. (Ált. karon vagy nyakon ejtett 
vágással elkövetett) öngyilkosság(i kísér-
let). Vö. befalcol. — farc, műtét. 2. Karon 
vagy más testrészen található metszés, vá-
gás. [< falc ’horony, vájat’].

falcol tn ige 1. (Öngyilkossági szándék-
kal) (ált. a karján vagy a nyakán) vágáso-
kat ejt, felvágja az ereit; befalcol. 2. A test 
vmelyik pontján vágást ejt, összevagdalja 
magát; pengével, késsel vagy üvegszilánk-
kal megvágja vmely testrészét; befarcol. 
Ik: be~, le~.

falcolós fn (Ált. a karján vagy a nya-
kán) (az ereit felvágva) gyakran/ többször 
öngyilkossági kísérletet elkövető személy; 
farcos.

falikutya fn ritk Hangszóró; hangos.

falmelléki fn tréf Csapvíz; hákettőó. 
Itt csak egy pia kapható: a falmelléki.

fals ( fars is) I. mn 1. Hamis(ított); gagyi. 
~ dohány/ lóvé/ pénz: ritk Hamis pénz; állé. 
2. Nem egyenes, nem megbízható, képmu-
tató. II. fn Lyuk a kólásflakon (ezüstraké
ta) oldalán, melyen keresztül a marihuána 
füstjét szívják. [< fals ’hamis, téves’ < ném. 
falsch ’hamis’].

falsoskodik ( farsoskodik is) tn ige 
Aljas, hazug módon, nem egyenesen vi-
selkedik (pl. nem adja ki a társa részét); 
unfrankózik. (Vö. kifalsul.) Farsoskodtál, 
te szemét! Azt mondtad, nincs cigid. Én ad-
tam neked, és kinyitom a szekrényed, mit 
látok? Hogy van vagy 30 dobozzal benne!

fáncsi mn Kíváncsi ember. [< Kíváncsi 
Fáncsi, Richly Zsolt rajzfilm sorozatának 
elefántlánya].

fapados fn 1. Rendőrségi fogda; pan-
desz. 2. ritk Rabszállító autó; rabó. [Haj-
dan a harmadosztály, a legolcsóbb vasúti 
kocsiosztály volt a fapados].

fapina fn pej Megunt nő. Lerágott ku-
tyacsont ez a fapina!

fáradt mn 1. gúny Unalmas; avas. Na-
gyon fáradt már ez a duma. 2. Ócska, el-
használt; lepusztult. Mit akarsz azzal a 
fáradt kártyával? Azzal akarsz játszani?! 
3. Leereszti a ~ olajat←.

fáraó fn gúny Börtönben megöregedett 
homoszexuális. Vö. ratyi.

fáraszt ts ige Untat, unalmas történe-
tekkel traktál. Mit fárasztasz engem ezek-
kel az olcsó hazugságokkal? — álmosít, 
rongál, zsibbaszt.

fárasztás fn ritk Kihallgatás; vamze
roltatás.

farbarúgás fn ritk Zárkában készített 
szeszes ital fogyasztása.

farc fn (Ált. karon vagy nyakon ejtett 
vágással elkövetett) öngyilkossági kísérlet; 
falc. [< falc ’ua.’].
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farcol tn ige 1. (Öngyilkossági szándék-
kal) (ált. a karján vagy a nyakán) felvágja 
az ereit; befalcol. ~na érte: Mindent elkö-
vetne érte. 2. A test vmelyik pontján vágást 
ejt, összevagdalja magát; pengével, késsel 
vagy üvegszilánkkal megvágja vmely test-
részét; befarcol. Ik: be~, le~.

farcos fn (Ált. a karján vagy a nyakán) 
(az ereit felvágva) gyakran/ többször ön-
gyilkossági kísérletet elkövető személy. — 
bűnbánó, falcolós.

fari fn ritk Farmernadrág. — csőna
ci, faros, fartyó, kopottáru, rongy. Vö. 
kalca.

farkal tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

farkas fn 〈Ált. tsz.-ban:〉 Farkasok: A 
harcot, verekedést is vállaló, összetartó 
férfiak.

farkasverem fn Zárka, ahol egész nap 
edzenek, és „farkastörvények” uralkodnak: 
mindent az ököl dönt el. — sportzárka. 
Vö. cella.

farm A ~, ahol élünk: ritk A baracskai 
börtön. Vö. sitt. [< A farm, ahol élünk, egy 
amerikai tévéfilmsorozat címe].

farok fn 1. Hímvessző; dákó. ~ra kap-
ja: Nemileg magáévá teszi; megdug. A 
saját farkán áll: Kiszúr magával. 2. ritk 
Könnyen becsapható, bamba, kétbalkezes 
ember; palimadár. Mekkora egy farok 
vagy te!

farokmarcsa fn Férfi önkielégítés; hoki.
farokméregetés fn Férfiak közötti (in-

kább csak szóbeli) erőpróba, vetélkedés. Pl. 
Ha melléd ütök, akkor is hülye maradsz! – 
Na gyere, próbáld meg!

farokverés fn 1. Férfi önkielégítés; hoki. 
2. A férfi kézzel történő kielégítése mint a 
prostituált egyik szolgáltatása. 3. Lustál-
kodás, semmittevés.

farol tn ige Szökik; té la kol. Nézd! Biz-
tos farol valaki, futnak az őrök. Ik: be~, 
le~, meg~.

faros fn ritk Farmernadrág; fari.
fars Ld. fals.
fartúró fn gúny Az anális közösülést 

kedvelő homoszexuális férfi. — szarfaszú, 
végbélkéjenc. Vö. ratyi.

fartyó fn ritk Farmernadrág; fari.
fasíroz ts ige gúny Nagy nehézségek árán 

kiprésel, kikényszerít (pl. pénzt); kiszarat.
fasírt fn Elhízott, puhány, gyenge em-

ber; pacal.
fasor fn 1. Fogda; fogszi. Figyeld meg, 

mégy a fasorba! 2. Temető; makkos.
fasz fn 1. pej Rendőr; zsaru. 2. Gumi-

bot; kolbász. Rám vert a fasszal akkorát… 
3. ~ra húz/ ránt: a) Nemileg magáévá tesz; 
megdug. b) gúny Megver; elmáráz. Ezért 
még valaki faszra húz! | Faszra húzlak, ha 
ezt elbaszod! Kivan a ~a: Mérges, elege van. 
Nagy a ~a: Nagyképű, erősnek érzi magát. 
Vö. nagyarcú. Most itt vannak a haverjaid, 
ilyenkor nagy a faszod? Szj: Feláll a ~, az 
ész megáll: ritk 〈Nemi erőszak magyará-
zatára használt mondás〉. Vö. kajakkúrás. 

~ra →vadászik. R: Kis →gatyában nagy 
~om, baszni jöttem, angyalom.

fasza fn (szraggal:) Faszája/ Faszám: Ba-
rátom!; haver. 〈Kedélyes megszólítás, több-
nyire cigányok használják〉. (Pl. a sétaudva-
ron kikiabál vki egy általa ismeretlennek:) 
Faszája! Légyszi szólj a Zsigának, hogy a 
pralája akar vele borbiszálni! ’Barátom! 
Légy szíves, szólj Zsigának, hogy a testvé-
re akar vele beszélni!’ [< fasz ’hímvessző; 
férfi’].

faszadék fn gúny, pej Buta ember; gyö
kér. Ez a faszadék elrontotta a rádiómat. 
Többé nem kap semmit!

faszagy fn ritk Buta ember; gyökér.
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faszájos I. mn 1. Rendes, méltányos. 
2. Kellemes, jó; lácsó. II. fn ~om: 〈Barát 
megszólítása〉; haver.

faszányos mn Jó, remek; lácsó. Nagyon 
faszányos volt ez a tea! [< fasza ’jó’].

faszcibáló fn pej Prostituált; rinya.
faszfej fn Buta ember; gyökér. Most 

nézd meg, ez a faszfej rám hozza az őröket! 
[< fasz × seggfej].

faszimádó fn gúny Prostituált; rinya.
faszjankó fn Buta ember; gyökér.
faszkalap fn pej 1. Ügyetlen, kétbal-

kezes; topa. 2. 〈Lenézett ember v. haragos 
megszólítása〉; haver. 3. Buta ember; gyökér.
faszleső fn ritk, pej Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
fasznyelő fn ritk, pej 1. Prostituált; rinya. 

Ez a fasznyelő feldobott a zsaruságon, hogy 
kajakra futtatom ’Ez a ribanc beárult a 
rendőrségen, hogy erőszakkal kényszerí-
tem prostitúcióra’. 2. Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög. Hát 
nem tudtad, hogy ez egy rohadt fasznye-
lő?! 3. Buta ember; gyökér.
fasznyüvő fn gúny Prostituált; rinya.
faszol ts ige ritk Bűnhődik, megfizet. 

Feldobtál az őrnek? Na, ezért faszolni fogsz, 
ha találkozunk! [< faszol ’felvételez’].

faszos I. fn Ember, férfi; fószer. 2. 〈Fi-
atalabb barátságos megszólítása〉; haver. 
Faszos, süss egy kávét! Gyere ide, faszos! 
II. mn ritk Becsületes; fer. Faszos ez, nem 
pinás! (Vö. pinás ’nő’.)

faszrázó mn és fn pej Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
faszszívónő fn ritk, pej Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
faszszopó pej I. mn és fn Homoszexuá-

lis kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög. 
II. mn Rossz; tréfli. ~ ebéd: ritk Rossz 
ebéd.

faszszopósság fn pej Szemétség, hit-
ványság; genyóság. Miért szívtad el a cigi-
met? Ez faszszopóság volt!

fasztalicska fn gúny 1. Homoszexuá-
lis kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög. 
Ez egy fasztalicska! Tolják állandóan, bol-
dog-boldogtalan. 2. ritk Prostituált; rinya.

fasztarisznya fn gúny Prostituált; rinya.
fasztolvaj fn gúny 1. Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög. 
Te fasztolvaj! Húzd innen a beled, mert ki-
taposom a seggeden! 2. Prostituált; rinya.

faszul hsz Rosszul. Faszul volt csinál-
va a balhé.

faszvágány fn gúny A fenék két fele 
közti vágat.

faszvagon fn gúny Fenék; bul.
faszverő fn gúny Homoszexuális kap-

csolatban a női szerepű férfi; köcsög.
fatestápoló fn Baseballütő. A te bőröd-

nek csak a fatestápoló tesz jót! [< Fa, illat-
szer márkanév × a baseballütő anyaga (fa)]. 
— testápoló.

fatörzs fn ritk (Rendőr vagy börtönőr) 
főtörzsőrmester.

fatros fn ritk Apa. [< fater ’ua.’].
fáziskergető fn Villanyszerelő. — ká

belagyú, villanyász.
fecsegő fn gúny Áruló, besúgó; vam

zer.
fecske fn 1. Kezdő bűnöző, első bűnté-

nyes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fiatalkorú 
bűnöző, fogvatartott; efkás. 3. Első alka-
lommal börtönbe került (vagy az adott inté-
zetbe nem rég érkezett) fogvatartott; újonc. 
Hát ez? – Most szállt be ez a fecske!

fecskefarkú fn pej Áruló; vamzer. [A 
fecske farka V alakú, a rabábécé szerint 
pedig ha vkire két ujjal mutatják a V-t, az 
vamzer ’áruló’-t jelent].

fedeles fn ritk Ház; kéró.
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fedő fn ritk A betörő egyik segítője, aki 
őrt áll betörés közben; hesszelő.

fegyenc fn 1. Fogvatartott; sittes. 2. Fegy-
ház fokozatú büntetésre ítélt fogvatartott; 
fegyházas.

fegyencjárat fn ritk Rabszállító autó; 
rabó. [< A fegyencjárat (Con Air), egy Si-
mon West által rendezett amerikai akció-
thriller].

fegyház Szj: Bevágódtam a ~ba, mint 
egy fél tégla, azt se tudom merre vagyok 
arccal: ritk 〈Állandó formában visszatérő 
kifejezés:〉 Hirtelen börtönbe kerültem.

fegyházas mn és fn 1. Fegyház fokoza-
tú büntetésre ítélt (fogvatartott). Vö. bör
tönös, fogházas. 2. Rossz, hitvány; tréfli. 
Hű, ez az ebéd nagyon fegyházas volt!

fegyi fn ritk Fegyház; agymosó.
fegyilap fn ritk Fegyelmi lap; zsuga

lap.
fegylap fn Fegyelmi lap; zsugalap.
fegyveres ~ kéregetés←, ~ kéregető←.
fegyverhordozó fn gúny Az elítél-

tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.
fegyverszakértő fn ritk Prostituált; 

rinya.
fehér fn 1. (Met)amfetamin tartalmú 

kábítószer; szpíd. 2. Ecstasy tabletta (kábí-
tószer); eksz. 3. Kokain (kábítószer); kokó.

fehérember fn gúny Nem cigány, ma-
gyar; paraszt.

fehérgalléros mn és fn Csaló; simlis. 
[< fehérgalléros ’nem fizikai munkát végző 
személy’].

fehérház fn 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. 3. ritk Rendőrség; jard. [< Fehér 
Ház (Washingtonban)].

fehérít ts ige Ágyaz, megveti az ágyat; 
almoz.

fehérlelkű mn Ártatlan. [Ti. ritka, mint 
a fehér holló]. — hólelkű, tiszta.

fej Szj: Ez a ~ már fúj!: Csúnya (vagy)! 
Vö. dzsungáló. →Szétbassza a ~ét.

fejásztró fn ritk Ablak; kilátó. [< cig. 
fejāstra, feljāstra ’ablak’ (Vek. 63)].

fejeget ts ige pej Lassanként, aprán-
ként különböző történetekkel pénzt csal ki 
vkitől, különböző ürügyekkel folyton kére-
get; húzogat.

fejes fn ritk Magasabb beosztású rend-
őr; főgóré.

fejeszseka fn ritk Rendőri vezető, maga-
sabb beosztású rendőr; főgóré. Vö. zseka.

fejléc fn Rég Egy nagy táblára tűzött 
címke, melyen a rab neve, törzsszáma sze-
repel a körletparancsnok irodájában a sze-
gedi Csillag börtönben.

fejszecsapás fn ritk Női nemi szerv; 
mizs.

feka fn ritk, gúny Cigány; bokszos. [< 
feka ’néger’ < fekete].

fekete fn ritk Cigány; bokszos.
fekete-erdei ~ klinika←.
feketekutya fn gúny Bör tön kom man-

dós. — akciós, bevetős, feketeruhás, ké
ményseprő, komancs, krampusz, mumus, 
problémamegoldó.

feketeleves fn (Nescaféból készült) fe-
ketekávé; kofi.

feketeöves fn Áruló; vamzer. Vigyázz, 
mit beszélsz előtte, feketeöves!

feketepálinka fn ritk Kóla.
feketeretek fn pej Cigány; bokszos.
feketerigó fn pej Cigány; bokszos.
feketeruhás fn gúny Börtönkomman-

dós; feketekutya.
feketesereg fn Bűnözőkből verbuvá-

lódott csapat vmi megszerzésére, terület 
védelmére vagy csak erődemonstrációra. 
Vö. slepp.
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feketeveszedelem fn ritk Csúnya nő; 
dzsungáló.

feketézik tn ige Üzletel, a börtönben 
tiltott árukkal, értékekkel kereskedik; biz
niszel.

fékrongy fn Az ejakulátum felfogásá-
ra használt ruha, rongydarab; ragarongy. 
(Ált. a két hetente cserélhető bévés tö-
rölközőt használják erre a célra). 〈Ha vki 
sokat ült, és fiatalon bekerült a börtönbe, 
gúnyosan szokták neki mondani:〉 Tökölön 
születtél a sétaudvaron, apád belevert egy 
fékrongyba, majd kidobott az ablakon, és a 
nap kikeltett. Beálltál a sorba, és mondtad 
azonnal a törzsszámod. Azóta nem tudják, 
mitől lett több a létszám.

fekszemle fn A komolyan nem vett 
minden napi zárkaszemle, amikor a nevelő 
és az őr megy zárkáról zárkára, ellenőrzi a 
tisztaságot, rendet, egyéni ápoltságot. Vö. 
szemle. Mi volt ez a csengetés? Szemle? 

– Á, nem, csak fekszemle! [< fekszem le × 
szemle].

fekszik tn ige 1. Megadja magát, felad-
ja, beletörődik; lehasal. Itt feküdnöd kell, 
vagy véged, öcsém! 2. Sok mindent el tud 
intézni, a tűz közelében van, bennfentes. 

〈Érdeklődés afelől, hogy vki el tud-e intéz-
ni vmit:〉 Fekszik a csávó? – Fekszik!

fektet ts ige Székel; kulázik. Kábelt ~: 
Ua.

fektetett ~ nyolcas←.
feküdj fn Fekvőtámasz. Na, hány fe-

küdj megy, öcskös?
fekvő ~ nyolcas←.
fekvőnyolcasos mn és fn Életfogytig-

lanra ítélt rab; életfogytos.
fél Szj: Ne ~j, embert még nem basztam, 

csak te leszel a huszonhetedik: 〈Nem régen 
börtönbe került fogvatartottak ijesztgeté-
sére mondják〉.

feláll tn ige 1. Kiáll verekedni, felteszi 
a kezeit a bokszhoz; felpakol. 2. ~ a →fasz, 
az ész megáll.

felállít ts ige ritk Kihív verekedni, bok-
szolni hív; felpakoltat.

felcsiszol ts ige Elárul; bevamzerol. 
Felcsiszolt a csávó a nevelőnek.

felcsövel tn ige Meggazdagszik; fel
csövesedik. Vö. lecsövel. Felcsövelt a Jani, 
kérjünk tőle kávét!

felcsövesedik tn ige Meggazdagszik. Vö. 
lecsövesedik. Felcsövesedett a pókerból. 
Jól nyomja a csávó! — felcsövel.

feldob ts ige 1. Elárul, besúg; be vam-
ze rol. 2. Dobd fel a →kacsóidat! ~ja a ba-
kancsot/ pacskert/ papucsot: Meghal; meg-
mulázik. [< feldobja a talpát ’ua.’].

feldörzsöl ts ige Beárul, elárul, besúg; 
bevamzerol.

félelemház fn ritk Rendőrség; jard.
feleség Szj: Úgy jársz, mint a volt ~em: 

jól meg foglak baszni: 〈Ijesztgetésképpen 
mondják a nem régen börtönbe került 
fogvatartottnak zárkatársai〉.

felez ts ige Ítélete felét letölti. Én már 
feleztem!

felfényez ~i az →aranyerét.
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felgyógyi fn Hatásos gyógyszer; bogyó. 
Adott az ápoló egy felgyógyit, és reggelre 
kutya bajom!

felhívás ~ keringőre: Kihívás vereke-
désre.
felhő mn Nagy; bigi.
felhős mn Bizonytalan, veszélyes; me

leg. Ma ne csináljuk, felhősnek érzem a 
balhét! [< felhőtlen ’zavartalanul derűs’].
felhősödik tn ige Veszélyessé válik; 

melegszik.
felhőszakadás fn Sok baj, amikor min-

den összejön.
felhúz ts ige Felidegesít. — felkúr, fel-

spanol, felstuffol, frejkol, stuffol.
félidős mn és fn Olyan (fogvatartott), 

aki a büntetésének a felét már letöltötte. — 
féllábas.

felír ts ige Megjegyez. Nem adtál a cso-
magodból, ezt felírom magamnak! — ke
retez, tabulál.

félix fn Öt; csincs. [< Félix, személynév 
× fél X, ti. római tíz].

felkantároz ts ige Újoncot vmire erő-
vel rászoktat, betör (pl. csicskának kény-
szeríti).

felkap ts ige Elfog, megfog; begyűjt. 
Emlékszel a Pityura, aki szökésben volt 
Tökölről? Ma őt is felkapták.

felkerál ts ige 1. Vízforralóval meg-
melegít. ~ja a dobit: Teát főz, kifőzi a 
teafiltereket. — felkeráz, felkerel, kerál, 
keráz(ik), kerel, süt. 2. Elárul, beárul; be
vamzerol.

felkeráz ts ige 1. Vízforralóval megme-
legít; felkerál. 2. Elárul, beárul; be vam-
zerol.

felkérdez ts ige Kérdőre von (amit ál-
talában verekedés követ, mert sértésnek 
számít). Figyelj már, tesó! Mért csaptad be 
a barátomat? – Most akkor te felkérdezel 
engem? Na, dobd fel a kezed, játsszuk le!

felkérdezés fn Kihallgatás; vamzerol
tatás.

felkerel tn ige Elárul, beárul; bevam
zerol. 2. ritk Vízforralóval megmelegít; 
felkerál.

felkóstol ts ige Kötekedik, beleköt 
(többnyire azzal a szándékkal, hogy fel-
mérje a másik erejét, szándékait, bátorsá-
gát). Felkóstoltak a sétán ’Belém kötöttek 
a sétán’. — bekóstol, bepróbál(kozik), 
bin dzser gál, bökiz, cicizik, déligyü
mölcsnek néz, gecizik, genyózik, hegyez, 
hernyózik2, injekcióz, ismerkedik, kifog, 
kísérletezik, kitalálja magának, kóstol
gat, kúrogat, lődöz, lövöget, megkóstol, 
megszólít, megtalál, próbálgat, rárepül, 
rászáll, stuffmájerkodik, stuffoskodik, 
vekeckedik, zrikál. Vö. vérszívás.

félkulcs fn Betörő egyféle zárnyitó 
eszköze. Vö. fésű.

felkúr ts ige Feldühít, felidegesít; fel
húz.

féllábas fn ritk Büntetése felét letöltött 
fogvatartott; félidős.

fellő ~tték a pizsamát/ pizsit: Takarodó 
van, le kell feküdni.

fellök Lökd fel a →kacsóidat!
félmillás mn Új, ritk Mellnagyobbítá-

son átesett (nő). [< Utalás a plasztikai mű-
tét költségeire, vö. milla ’millió’].

felmószerol ts ige gúny Beárul, elárul; 
bevamzerol.

felmózerol ts ige gúny Beárul, elárul; 
bevamzerol.

felni fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 
eksz.

felnyom ts ige 1. (Autót, házat, lakatot 
stb.) feltör. ~ egy verdát: Feltör egy autót. 
— betámad, bulizik, meghúz, megnyom, 
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nyit(ogat), nyom, pattint, porciz, pukkra 
vág, rácsap, ráüt, reccsent, szakít, szar
díniázik, széfezik. 2. Betör; becsenget. 
3. ~ja a bunkert: Felkeresi azt a helyet, 
ahová a bűncselekményből származó hol-
mikat elrejtették. 4. gúny Beárul, elárul, 
besúg; bevamzerol.

felöcsiz ts ige Varrógépet gyorsabbá 
tesz (Sátoraljaújhely). (Pl. az orsóra vas-
tagon cérnát teker, így lerövidül az áttétel, 
ezáltal a tű gyorsabban mozog le-fel.)

felpakol tn ige Kiáll verekedni, felteszi 
a kezeit a bokszhoz. Pakolj fel!: Állj ki ve-
rekedni, emeld fel a kezed, és védd magad! 
(Tkp. tedd fel a kezed a verekedéshez!) 
— bekóstol, feláll, elébe/ középre áll. Vö. 
kacsó, megemelkedik alatt.

felpakoltat ts ige Kihív verekedni, 
bokszolni hív. — bekóstol, felállít. Vö. 
vonal alatt.

felpolíroz ts ige Feldicsér, eltúlozza 
erényeit; fényez. Jól fel lett polírozva ez 
a csávó, most már kíváncsi vagyok rá, mit 
tud.

felpróbál ts ige ritk Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Felpróbáltam az új csajt. 
Viszi! ’Közösültem az új lánnyal. Jó!’

felsakkoz ts ige Felmos. Sakkozd fel a 
folyosót!: Töröld fel a folyosót! — dzseszál, 
dzsesszel, fókázik.
felsőpolc fn Az emeletes (vas)ágy felső 

szintje, felső ágy; dobcsi. Vö. polc.
felspanol ts ige ritk Feldühít; felhúz. 

Fel van spanolva: Mérges, dühös. Vö. brag-
gesz. Dugó legyen, mert az őr fel van 
spanolva.

felstuffol ts ige 1. Elhitet vele vmit, 
fülébe teszi a bogarat, felbiztatja; befírol. 
2. Felingerel, felhergel, felidegesít, felmér-
gesít; felhúz.

felszabadítás fn ritk Idő előtti szaba-
dulás, amnesztia, közkegyelem; amó.

felszívódik tn ige 1. Hirtelen eltűnik. 
2. Megszökik; télakol.

felszopó fn gúny Pornófilmek forgatá-
sánál a férfi szereplők nemi szervét oráli-
san izgató, a felvételre alkalmassá tevő nő. 
Mivel foglalkoztál kint, mert úgy nézel ki, 
mint egy felszopó!

felszúr ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug. Felszúrtam az új lubárédat is! 
Majd gyere te is, nekem is van egy új!

feltol ts ige Vmilyen tiltott tárgyat (pl. 
mobiltelefont) a végbelébe rejt. — eltárol. 
Vö. kipottyant.

feltör ~ a →csokigyárat.
felturbóz ts ige ~za magát: Sok dop-

pingot, szteroidokat beszed; kokszol.
feltűz ts ige Nemileg magáévá tesz; 

megdug. Szh: ~i, mint bogaras a káposz-
talepkét: Ua.

felüt ts ige (Ált. dohányt, kávét vagy 
drogot) keveréssel hamisít (felhígít vagy 
rosszabb minőségűvel kever).

felütött ~ cucc: Hamisított (kevert) do-
hány, kávé vagy drog; elegy.

felvág tn ige Nagyképűsködik, dicsek-
szik, kérkedik, feldicséri magát, fölényes-
kedik; habisztiskedik. Mire vágsz fel? 
’Mit nagyképűsködsz?’ 〈A válasz rá:〉 – 
Apró darabokra, vagy Ilyen kis darabokra! 
〈és válasz közben az ujjaival mutatja〉.

felver ts ige Megeszi az ételt, felfal; be
termel. Figyeld meg, azt mind felveri!

felvesz ts ige Kölcsönkér. Van, aki fel-
vesz cigit egy a kettőbe? ’Kell vkinek ciga-
retta „egyet adok, kettőt kapok” kölcsönbe?’ 

~ párat: Kap néhány ütést. (Ezt ált. önként 
szokták vállalni, mert pl. hibáztak vmit. 
Ilyenkor ált. gyomron, vállon verdesik.)
felvevő fn Az az elítélt, aki rendsze-

resen kölcsönkér (ált. dupláját megadva). 
Miből élsz idebent? – Van öthat biztos 
felvevőm, akik minden hónapban hoznak 
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nekem vissza annyit, ami elegendő. Egyet 
adok kettőben.
felvevőképesség fn A kölcsönkérő fi-

zetőképességének mértéke, hogy mennyi 
cigarettát, kávét stb. érdemes neki adni, 
hogy azt (pontosabban ált. annak a duplá-
ját) még biztosan vissza adja.

felvilágosító fn gúny Az az (ált. tudálé-
kos, kotnyeles, beszédes) fogvatartott, aki 
elmondja a belső szabályokat, viszonyokat 
az újonnan érkezőnek, és egyúttal felméri 
milyen (agresszív, okos, besúgó stb.) em-
ber érkezett a zárkába. Ne én mondjam el 
neked, mi a pálya! Szólj a felvilágosítónak, 
ott van!

felvilágosul tn ige 〈A tapasztalatok sze-
rint kb. két börtönév után〉 kezdi megsejte-
ni, mik a viszonyok, informális szabályok 
a börtönben, kiismeri magát.

felvonás fn Tárgyalás; akasztás. Hány 
felvonás lesz?

felvonulás fn Demonstratív csoporto-
sulás nézeteltérés esetén (bandaháborút 
megelőzően), amikor a két tábor megmu-
tatja magát a sétaudvaron.

felzuhan tn ige Felmegy, felrohan. Fel-
zuhantam Debrecenből Pestre egy óra 
negyven perc alatt!

fenék Rojtosra →üli a fenekét.
fény ~t kap: a) Lába kél, ellopják. Vö. 

leesik a kamionról. Fényt kapott a tollam. 
b) Eltűnik, elmenekül, megszökik; télakol.

fényes fn ritk Arany; fuksz.
fényesít ~i a →bohócot. ~i a nevelő 

→kilincsét.
fényez ts ige Dicsér, feldicsér, eltúlozza 

erényeit. — befuttat, bekóserol, felpolí
roz, futtat, kóserol, purol, sztárol, tol.

fényképez tn ige Az őr a lámpával vil-
log (pl. este be-benéz a zárkába).

fénylik tn ige Látszik, nem jól van el-
dugva.

fenyő Szj: Egye ~!: Egye fene! Nem bá-
nom!

fer mn 1. Megbízható, szavatartó, be-
csületes. — avatott, baró, csirke, egész
séges, fajin, fájintos, faszos, flott, frankó, 
frankójankó, frankónéró, jófiú, jógyerek, 
okos, tuti, tutifix, tutifruti, tutkó, tutter, 
tuttifrutti, vagabund. 2. ritk Jó; lácsó. 
3. ritk Nem ~: Egyoldalú, nem kölcsönös. 
[< ang. fair ’tisztességes, korrekt’].

ferde fn Homoszexuális; ratyi. [< ferde 
hajlamú ’ua.’].
ferdeszemű mn és fn 1. ritk Kancsal; 

szemes. 2. Kínai; vágottszemű. ~ kaja: 
Rizs.

féreg fn pej Besúgó, áruló; vamzer.
férj ~hez megy: gúny A börtönben férfi 

vagy női homoszexuális közös „háztartást” 
vezet a párjával, összerakják, amijük van.

ferkó fn ritk Az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

ferség fn Becsület. Van ferség a csávó-
ban, visszaadta a kölcsönt. — zsiványbe
csület, zsiványság.

fest ts ige Elmondja, amit látott, beszá-
mol a látottakról.
festőművész fn ritk (Nagyon precíz) 

pénzhamisító; művész.
fésű fn Fésű alakú, két tollú kulcshoz 

hasonlító zárnyitó betörőeszköz, álkulcs. 
Fogas ~: Ua. Ö: zár~. Vö. cájg, félkulcs, 
fordító, kapirga, koppintós, pilincka, 
pilinszka, piliszka, piszka, sperhakni, 
tüskefésű, zárfésű, zárkihúzó, zárnyitó, 
zártörő.

fésül ts ige Betörő zárfésűvel zárat nyit.
fésűs fn Az a betörő, aki zárfésűt hasz-

nál betörésnél. Vö. berepülős.
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feszeng tn ige Nagyképűsködik, bekép-
zelten, provokatívan viselkedik, erősködik, 
erejével hivalkodik, az izmait mutogatja, 
hőzöng, magát a többieknél erősebbnek, 
fontosabbnak mutatja; menősködik.

feszít ts ige 1. Siettet, sürget, nyomást 
gyakorol vkire, kényszerít. — mozdít. 
2. gúny Közösül, vkit magáévá tesz; dug. 
Jól seggbe feszítette! Ik: alá~, haza~. 
3. ritk Betör vhová; becsenget. 4. →Ke-
resztre ~.

feszkó fn 1. Feszültség. Ne csináld a 
feszkót! 2. Hangos felfordulás, veszekedés, 
perpatvar; hepaj.

feszter fn Kopasz, nagydarab ember; 
bigi. [< Fester Addams, az Addams Family 
c. amerikai vígjáték sorozat egyik szerep-
lője].

fesztivál fn Hangoskodás, hőbörgés, fel-
fordulás, veszekedés, perpatvar; hepaj.

fesztiválozik tn ige Hangoskodik, hőbö-
rög, őrjöng, tombol; balhézik. Miért sziré-
náznak a rendőrök? – A Géza ott fesztivá-
lozik a kocsmában, már összetört mindent, 
biztos érte jönnek!

fia(m) Ld. fiú.
fiatal ~ játékos/ versenyző: ritk Fiatalko-

rú bűnöző, fogvatartott; efkás.
ficsúr fn 1. Fiatalkorú bűnöző, fogva-

tartott; efkás. 2. 〈Fiatalabb megszólítása〉; 
haver.

fidelínózik ts ige Figyel, les, néz; di-
kázik.

fidi fn 1. A börtönön belül egyik fog-
vatartott által egy másiknak írott, esetleg 
tiltott módon továbbított levél. — fidilevél. 
Vö. liló. 2. Levél útján fenntartott kapcso-
lat. [< ném. Fidibus ’pipa v. szivar meg-
gyújtására használt, összesodort papírda-
rab, fidibusz’ (Dahn 99)].

fidilevél fn ritk A börtönön az belül 
egyik fogvatartott által egy másiknak írott, 
esetleg tiltott módon továbbított levél; fidi.

fidizik tn ige 1. (Nő és férfi) (titokban) 
a börtönön belül levelezik. Vö. lilózik. 
2. Ablakon, falon át (esetleg jelbeszéddel) 
titokban beszélget. 3. Ellenkező nemű rab-
bal tiltott kapcsolatot tart, beszélget. (A be-
szélgetések gyakran erőteljesen szexuális 
töltetűek.)

figaró fn ritk Fodrász, borbély. [< Fi-
garó, Mozart „Sevillai borbély” c. operá-
jának főszereplője]. — hajhász, prémva
dász, skalpvadász, surda, surdalovics, 
surdilovics.

figuramanci fn ritk Prostituált; rinya.
figyelő fn Olyan bűntárs, akinek a fel-

adata, hogy a bűntény elkövetése közben 
őrt álljon; hesszelő.

fikamatyi fn ritk Koszos fogvatartott. 
Vö. redvás. [< fika ’takony’].

fikáz(ik) tn és ts ige 1. Az orrát túrja, 
piszkálja. — puckol, zselézik. 2. Becsmé-
rel, ócsárol (pl. ételt, másik embert); lefi
káz. Ne fikázd már a lecsóm! Te jobban 
csinálod? Ik: le~.
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fikusz fn Ember, férfi; fószer. [?< fic-
kó].

filléres mn pej Kisstílű, pitiáner; pit-
lá ko vics. Mit akar ez a filléres pali? Nincs 
tehetsége ehhez a balhéhoz!

filóz(ik) tn ige Gondolkodik, töpreng, 
agyal.

findzsa (ritk. fincsa) fn 1. Pohár. — cser
pák, köcsög. 2. Homoszexuális kapcsolat-
ban a női szerepű férfi; köcsög. 3. Az el-
ítéltek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

fine fn ritk 1. Vége; finító. (Elsősor-
ban arra mondva, mikor bűncselekmény 
közben tetten érnek vkit.) [< ol. fine ’vég’ 
(olasz filmek végfelirata)].

fing →Törzsszáma van a ~nak.
fingerlizik ts ige Nő nemi szervét ujjai-

val izgatja, nőt ujjával kielégít; ujjaz.
fingtarisznya fn gúny Fenék; bul. De 

jó a fingtarisznyája! Dicsak!
fingtartály fn gúny Fenék; bul. Meg-

lékeli a ~t: ritk Análisan közösül; megkö
csögöl.

fingtartó fn gúny Fenék; bul.
finis fn Vége; finító. Hány napod van? 

– Tíz nap és finis!
finító (finitó is) fn Vége (odavan, el-

pusztult). — ausz(krausz), ennek hat óra, 
fájront, fine, gata, gatya2, kampó, kam-
pobasszó, kaput, kilincs, kipukkadt, ko-
nyec (vilma), lapát, lefőtt a kávé, leves, 
redőny, sapka-kabát, szia, szicsu, zamek. 
Vö. meg mulázik.

finomság fn Bármi, ami nehezen elér-
hető a börtönben (drog, parfüm stb.); okos
ság.

firgli fn ritk Ing.
firhang fn Függöny (ágy vagy vécé el-

takarására). — függöny.

firkál tn (és ts) ige 1. Zsebből lop; zse
bel. [< tny. firol ’becsap’ (Szir. 25) × tny. 
rajzol ’lop’ (Szir. 42)]. 2. Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

firkás fn Zsebtolvaj; zsebes.
firnyák fn Ész, okosság. Van ennél a 

csávónál firnyák, nem lehet becsapni!
firnyákos mn ritk 1. Ravasz, rafinált; 

rafkós. 2. Okos; duplafejű. Firnyákos ez a 
mandró! Nem tudtam bevinni az erdőbe.

fírol ts ige 1. Becsap, félrevezet; meg
vezet. 2. Vmilyen trükkel, ravaszkodással 
rávesz, rábeszél; befírol. Ik: be~. [< ném. 
führen ’vezet’ (Faz. 114)].

fírolgat ts ige Rábeszél, a rábeszéléssel 
ismételten próbálkozik; befírol. Nem kell 
engem fírolgatni, ha nem akarok, úgysem 
adok cigit!

fíröl ts ige ritk 1. Becsap, félrevezet; 
megvezet. 2. Vmilyen trükkel, ravaszko-
dással rávesz, rábeszél; befírol. Ik: be~. [< 
ném. führen ’vezet’ (Faz. 114)].

fiskárosi fn Ügyvéd; óvó. Volt nálad 
beszélőn a fiskárosi? [< cig. fishkaroshi 
’ügyvéd’ (CigSz. 43)].

fitneszszalon fn ritk Fogház; lány-
nevelde.

fitt mn ritk Erős; kajak.
fitying fn ritk Pénz; lóvé.
fiú fn 1. Fiam: pej Olyan másokat ki-

szolgáló fogvatartott, akit a munkájáért az 
erősebb megvéd másoktól és eltartja, ciga-
rettát, kávét is ad neki; védett. Vö. csicska. 
Tökölön még fiam voltál, itt meg fel akarsz 
törni?! 2. Fia vkinek: Az a fogvatartott, 
aki vmelyik személyzeti állományban lévő 
embernek az ismerőse; csókos.

fix mn Biztonságos; okszimális. Ne 
majrézz! Fix ez a verda!

fizetős ~ szakasz: 〈Prostituáltak kap-
csán figyelmeztetés, hogy a szolgáltatása-
ikért fizetni kell〉. (Pl. ha a prostituált vagy 
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a futtatója észreveszi, hogy vki az üzletkö-
tés szándéka nélkül beszélget, udvarolgat 
a prostituáltnak, akkor mondják: Hé! Ez 
fizetős szakasz! Vidd el üzletbe, vagy húzz 
a vérbe!)

fk-s Ld. efkás.
flakonos fn ritk Szeszes ital; pia.
flammol ts ige Eszik; burkol.
flamó (flammó is) fn 1. Étkezés; bur

kolás. 2. Étel, ennivaló; kajesz. [?< ném 
Flamme ’láng’, ti. ég a gyomra az éhség-
től (ZG.); ?< román flămând ’éhes’ (Dahn 
101)].

flamós mn ritk Éhes; kajás. Olyan fla
mós vagyok, hogy mindenkit hülyének látok.

flamózás fn Étel, ennivaló; kajesz. Van 
valami flamózás?

flamózik tn ige Eszik; burkol. Ik: be~, 
meg~.

flekk fn Pofon. Lenyom egy ~et: Pofon 
üt; leképel. [< ném. Fleck ’folt’]. — csatta
nó, lángos, laska, laskás, macsali, maflás, 
ötujjas, riasztó, saller, tagló, tenyeres, ti
zenegyes, tockos, vutángos.

flekkel ts ige Pofoz, ütöget; leképel.
flekni fn 1. (Személyi) igazolvány; 

flepni. 2. LSD-vel átitatott bélyeg (kábító-
szer); bélyeg.

flekó fn Személyi igazolvány; flepni.
fleó fn 1. Hazugság; kamu. 2. Csel, be-

csapás; hinta.

fleós fn és mn 1. Hamis, hazug, sunyi, 
nem egyenes, jellemtelen (ember); kany-
ha ló. 2. Megbízhatatlan, kiszámíthatatlan 
(ember); link. 3. Csalafinta, trükkös (em-
ber); ahrem. 4. Csaló; simlis.

fleóskodik tn ige 1. Csal; simliskedik. 
2. Aljas módon viselkedik; unfrankózik.

fleózik tn ige 1. Csal; simliskedik. 2. Al-
jas módon viselkedik; unfrankózik.

flepni fn 1. Igazolvány. — flekni, flekó, 
frankó, passus. 2. Igazolás. [< ném. tny. 
Fleppe(n), Flebbe(n) ’igazolvány, hivatalos 
okmány’ (Wolf 100, Dahn 102)].

flepnis mn és fn 1. Bolond; dilinyós. 
2. Bolond, akinek papírja van róla; sárga
cédulás.
flesőr fn Mutogatós (ált. kabátja alatt 

meztelen férfi), aki közterületen nemi szer-
vét mutogatja. [< ang. flasher ’ua.’ < flash 
’villant’].

flinta fn ritk Puska. — célszerszám, 
hegedű, játék, vas. Vö. célszerszám.

floki fn Kutya; dzsukel. Majdnem meg-
harapott a floki.

flott mn ritk Megbízható, szavatartó, 
becsületes; fer.

flüki fn ritk Koszos, büdös zokni.
fog1 ts ige Ért, felfog; dzsanáz. Fogod, 

amit mondok?
fog2 Húzzál →bőrt a ~adra!
fogas ~ fésű←.
fogaz tn ige Orális közösülés közben 

foggal hozzáér a hímvesszőhöz.
fogdabútor fn Gyakran fogdára kerü-

lő elítélt. Vö. fogszis. Te, ez már megint itt 
van? Ez egy fogdabútor!

fogdmeg fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Bör-
tönőr; smasszer. 3. ritk, tréf Felmosórongy; 
fóka.

fogházas mn és fn Fogház fokozatú 
büntetésre ítélt fogvatartott. Vö. börtönös, 
fegyházas.
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foghúzás fn Veszteség (pl. kártyán) fö-
lött érzett fájdalom. Ez nagy foghúzás volt 
számomra.

foghúzásos mn Hiányos, kevés; csutri. 
Csak ennyit hoztál a tartozásod fejében? 
Ez nagyon foghúzásos! Hozzál még gyor-
san valamit! [?< foghíjas ’hiányos’].

fogkefe fn Hímvessző; dákó. [Vö. A fa-
szommal mossál fogat! Ez a fekete cigány 
fasz legyen a fogkefe a szádban!]

foglár fn Fegyőr, börtönőr; smasszer.
fogoly fn Fogvatartott, elítélt; sittes. 

Viselkedik a fogoly! Nem kérdez a fogoly!: 
〈Az őrök által használt tréf. parancsok〉.

fogorvos ~hoz küld: Kiveri a fogát. Még 
egy szó, és tuti fogorvoshoz mész! ’Elhall-
gass, mert kiverem a fogad!’

fogsor Összekócolja a ~át: Megüt, száj-
ba vág; beborít.

fogszi fn Fogda, magánzárka (a börtön-
ben vagy a rendőrségen); fogdabüntetés. 
Hány nap fogszit kaptál? — akvárium, ár
kád, bokszutca, búsuló, csapda, csukda, 
duzzogó, egeres, évi rendes szabadság, fá
cános, fasor, fogszikáló, foxi-maxi, gumi
szoba, gunnyasztó, jergli, kakasülő, kap
tár, kínzókamra, kóter, lyuk, mamuszos, 
nemdohányzó szakasz, ól, panda(vec), 
patkányól, patkányszálló, pavilon, pin
ce, pinyó, pulykaól, sósutca, szotüdülő, 
tizenhármas, tyúkól, vécé, zsákutca. Vö. 
cella, éjjeli, gombozda, gumiszoba, ka
litka, nappali, pandesz.

fogszikáló fn Fogda, magánzárka (a 
börtönben vagy a rendőrségen); fogszi.

fogsziman fn ritk Rendőr; zsaru. [fog-
szi + ang. man ’férfi, ember’].

fogszis mn és fn Fogdán lévő (elítélt). 
(Arról lehet felismerni, hogy biztonsági 
okból mamusz van a lábán, és ruhája gom-
bok helyett köthető pántokkal van ellátva, 

ugyanis széttört gombbal is felvághatja az 
ereit.) Vö. fogdabútor, lefeljárós.

fogtechnikus fn Fösvény; tárolós. [Ti. 
mintha a fogát húznák, ha adnia kell].

fogyt fn Életfogytiglani büntetés; élet-
fogyt.

fogytiglanos mn és fn Életfogytiglan-
ra ítélt (személy); életfogytos.

fogytos mn és fn 1. Életfogytiglanra 
ítélt, életfogytiglan tartó büntetést töltő 
(fogvatartott); életfogytos. 2. ritk Gyilkos; 
killer.

fóka fn Felmosórongy. Motoros ~: Fel-
mosórongy felmosófával. Szj: Gyorsan is-
merkedj meg a fókával, az lesz a legjobb 
barátod! [< kat. szl. fóka ’ua.’]. — fogd
meg, riherongy, sikáló.

fókabébi fn ritk Kis méretű felmosó-
rongy.

fókamotor fn ritk Felmosófa, T alakú 
nyél, amire a felmosórongyot tekerik. — 
motor.

fókázik ts ige Felmos; felsakkoz.

fokozat fn A rabok őrzésbiztonsági be-
sorolása. (Az 1-esben lévőket lehet bárhol 
foglalkoztatni; a 2-est már vmivel szigo-
rúbban őrzik; a 3-as csak zárt, őrökkel el-
látott helyen dolgozhat; a 4-es: különösen 
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veszélyes (kv-s), szökést megkísérelt vagy 
őrt támadott meg, vagy öngyilkos akart 
lenni; a különösen közveszélyes (kkv-s) 
a legveszélyesebb elítélt, csak kéz-láb bi-
lincsben mozgatható, és magánbiztonsági 
zárkában helyezik el.) Vö. kávés.

fóliázik tn ige Heroint szív. Vö. her
nyózik1. Gyere, fóliázzunk! Most nem tu-
dunk szúrni. ’Gyere, szívjuk el a heroint, 
most nem tudjuk tűvel beadni!’

folkszvágen Fol(k)szvágennel jár: 
Árulkodik, besúg; vamzerol.

folkszvágenes ( folszvágenes, forszvá-
ge nes is) fn Besúgó, áruló; vamzer. [< 
Volkswagen; az autó W-t tartalmazó emb-
lémája miatt, ugyanis a dupla W ’nagy 
vamzer’-t jelent, amit az ujjukkal is szok-
tak mutatni a társakat figyelmeztetve; vö. 
passzátos ’áruló’].

folyó ~ ügy: Vizelés, pisilés; kicsi. ~ 
ügyeket intéz: Vizel, pisil; brunyál.

folyosó Szj: Rövid ~ ideiglenes lakói, 
sorakozó!: ritk 〈Sorakozásnál használt ve-
zényszó〉.

fonnyad tn ige gúny Börtönben ül, bün-
tetését tölti; ül. Fonnyad már tíz éve.

fordító fn A betörésnél a zár nyitásához 
használt speciálisan kialakított eszköz, ami 
egy mozdulattal roncsolja a zárat, és így az 
kinyitható egy csavarhúzó segítségével. ~ 
imbuszkulcs: A betörésnél a zár nyitásához 
használt speciális eszköz. Vö. cájg.

Fordító két tollú zárhoz

Fordító imbuszkulcs

fordított Egy →sima, egy ~.
fordítva ~ ül a →hintalovon.
forduló fn Az a hely a lépcsőházban, 

ahol nincs kamera, így a más zárkában lévő 
rabok ott intézik nézeteltéréseiket. Majd a 
fordulóban ugass, köcsög!

forgalmi ~ adó←.
forgalom ~ba helyez: a) Fogdáról felen-

ged. b) Szabadít, börtönből kienged. Kivon 
a ~ból: a) Fogdába zár. b) Börtönbe zár; 
bekaszniz. c) Megöl; hazavág.

forgat ts ige Becsap; megvezet.
forgató fn A betörésnél a zár nyitásá-

hoz használt eszköz; fordító. Vö. fésű.
forgatós mn Hazug, a másikat becsa-

pó; kanyhalós. Forgatós a csávó, vigyázz 
vele!

forint Egy ~: a) Százezer forint. — kiló. 
b) Rég Ezer forint(os bankjegy); rongy.

forma fn Vmiért különleges, érdekes 
ember. Te, ez egy akkora forma!

formaruha fn Rabruha; sitiruci.
formás mn ritk Jó; lácsó.
forog tn ige Különböző ürügyekkel foly-

ton kéregetnek, rendszeresen kicsalnak, el-
vesznek tőle vmit (cigarettát, kávét, pénzt 
stb.). Szh: Úgy ~, le se esik: Ua.

forrás fn 1. Az a többnyire civil (nem 
büntetés-végrehajtásban dolgozó) személy, 
aki a börtönbe beviszi az ott kelendő árut. 
2. Az az elítélt, aki sok cigarettával, ká-
véval, pénzzel rendelkezik, és ezt feketén 
árulja. Van forrás a szinten?

forraszt ts ige Összeismertet, bemutat. 
Forrassz már össze a spanoddal, hátha 
összehozunk valami jó balhét!

forró 1. mn Veszélyes, nehezen kivi-
telezhető; meleg. Forró balhé: Nehezen 
kivitelezhető, veszélyes bűncselekmény, 
amiben nagy a lebukás veszélye; léggömb. 
2. fn és mn gúny Homoszexuális; ratyi. [< 
meleg ’ua.’]. 3. Szj: ~ a →levegő, szar van 
a palacsintában.
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forródrót fn ritk Áruló, besúgó; vamzer.
forszvágenes Ld. folkszvágenes.
fortuna Ija van: ritk Szerencséje van; 

mákja van. Majdnem megbuktunk este a 
telefonnal. Utolsó pillanatban tettük el. – 
Akkor tényleg fortunátok van!

fosásigbaszás fn Nemi erőszak; kajak-
kúrás.

fosatólé fn ritk Tejeskávé.
fosik tn ige (Nagyon) fél; rinyál. Ne ve-

gyük be a balhéba, nem látod, hogy fosik!
fosó mn és fn Gyáva, félős, aggályosko-

dó (ember); majrés.
fosógém fn gúny Sokat vécéző, ill. gyak-

ran szellentő ember; kulagép.
fosógép fn gúny 1. Sokat vécéző, ill. 

gyakran szellentő ember; kulagép. 2. Fé-
lős, gyáva ember; majrés.

fosos mn és fn Gyáva, félős, aggályos-
kodó (ember); majrés.

fostalicska fn gúny Kövér ember; pacal.
fostéria fn ritk, gúny Rossz dolog; tréfli.
fostömlő fn ritk, gúny Kövér ember; 

pacal.
fószer fn Férfi, fiú. — bika, bossz, csá

kó1, csávó, csóka, faszos, fikusz, gácsó, 
gádzsó, gyerek, hapé, hapek, hapi, hapsi, 
ipsó, kecske, lőcsös, mandró, manus, ma
nusz, mó, mókus, more, odá, odákovics, 
odi, orca, öreg, pali, pöcsi, pöcsös, szivar, 
tag, térnó, tódi, ürge, veréb.

fószerka fn Fószerkám: 〈Megszólítás〉; 
haver.

fosztás fn ritk Rablás; rabi.
fosztogat ts ige Különböző ürügyekkel 

folyton kéreget; húzogat.
foxi-maxi fn Fogda; fogszi. [< fogszi 

’ua.’ × Foxi Maxi, rajzfilm figura].
főbérlet fn ritk Ágy; dikó.
főcsősz fn Körletparancsnok, főfelügye-

lő (egy adott börtönrészleg parancsnoka). 
— főfej, főfejsze, főgóré.

főfej fn Körletparancsnok, főfelügyelő; 
főcsősz.
főfejsze fn Körletparancsnok, főfelügye-

lő; főcsősz.
főgóré fn 1. Vezető, főnök; góré. 2. Bör-

tönparancsnok; serif. 3. Körletparancs-
nok, főfelügyelő; főcsősz. 4. Bünte-
tés-végrehajtási vezető, magasabb be-
osztású büntetés-végrehajtási dolgozó; 
nagykutya. 5. Rendőri vezető, magasabb 
beosztású rendőr. — fejes(zseka), kutya
fej, nagyfej(ű), nagy kutya.

föl- Ld. fel-.
föld fn Rabokkal műveltetett nagyobb 

mezőgazdasági földterület.
földel ts ige Magára vállal. Van, aki föl-

deljen, ha gond lesz? (Kérdés pl. akkor, ha 
a zárkában telefon van.)

földi fn 1. Egy faluból, városból szár-
mazó társ (ált. összetartás jellemző rájuk). 
〈Megszólításként is:〉 ~m; haver. 2. Barát; 
kampi. Vö. kisföldi.
főmufti fn Börtönparancsnok; serif.
főnök fn 1. A többieknél erősebb, ma-

gának öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, 
társai által vezetőnek elfogadott fogvatar-
tott; menő. 2. Vezető, bandavezér. — don, 
karnagy, kergekos. Vö. góré.
főrabbi fn ritk Fegyveres rablás; rabi. 

[< rabi, rabbi ’rablás’].
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főtér fn ritk Folyosó; trepni. Találko-
zunk a főtéren! Majd ott megdumáljuk!
főzelékszárító fn Bajusz; musztáca. 

Hű, de csúnya főzelékszárító van az orra 
alatt!

fradileves fn Olyan (ált. rossz) leves, 
amiről nem lehet megállapítani, hogy mit 
tartalmaz; béemvéleves. [< Mindent bele!, 
a szurkolók jelmondata].

frájer fn gúny 1. Hiszékeny, becsapható 
ember; palimadár. Nem tudsz egy frájert 
erre a rossz órára? 2. Balfácán, lenézett, 
jelentéktelen ember; tüdő. [< tny. frájer, 
frejer ’nem tolvaj, meglopandó áldozat’ 
(vö. Szir. 25) < ném. tny. Freier ’hiszékeny 
ember, meglopandó áldozat’ (Wolf 105, 
Dahn 105)].

frakkol tn ige Meghal; megmulázik. 
Ik: meg~.

francia fn Orális közösülés. — orálszex. 
Vö. szopás.

franciaszkander fn Orális közösülés, 
amikor a kielégített férfi a másik fejét olyan 
kéztartással fogja és mozgatja, mintha 
szkan de rez ne; szopás. Akarsz szkan de rez-
ni? Gyere egy fran cia szkan der re!

franciázik tn ige Orálisan közösül, 
szájjal kielégít. Vö. szop, kinyal.

francol tn ige Bajlódik, szöszmötöl, húz-
za az időt; molyol. Mit francol már azzal a 
rádióval?

frankó I. mn 1. Jó, kiváló, (a célnak) 
megfelelő; lácsó. Ez a frankó kulcs! ’Ez a 
megfelelő kulcs!’ Mondd, hogy frankó így 
neked! 2. Becsületes, tisztességes, őszin-
te, igaz; fer. Felezzünk! Így frankó! ’Fele-
zünk, ez így tisztességes!’ Lenyomja a ~t: 
Elmondja az igazat. ~ban nyomja: a) Be-
csületes, törvénytisztelő életet él, (már) 
nem bűnözik; frankózik. b) Nem hazudik, 
igazat mond. 3. Belevaló, megbízható; fer. 
4. Biztos; tuti. Frankón/ Frankóra: Bizto-
san, igazán. 5. Igazi, valódi, eredeti, nem 

hamis. Ez a pénz frankó ’Ez a pénz nem 
hamis’. Biztos ezt üzenték? Nem hazudsz? 
– Nem! Ez a frankó! — baró, barótilajos, 
frankónéró, kóser, lácsi, lácsó, szupi, tuti-
(fix), tutifruti, tutkó, tutter, tuttifrutti. 
II. fn Személyi igazolvány; flepni. III. msz 
Rendben (van), jól van; okszi2. Hesszeld a 
csávót! – Frankó! [< szleng frankó ’becsü-
letes, őszinte; jó, tetszetős; biztos’ < ném. < 
ol. franco ’szabad, szabadon; őszinte’].

frankójankó fn gúny Megbízható, be-
csületes ember; fer.

frankónéró fn 1. Megbízható, becsü-
letes ember; fer. 2. Valódi, eredeti, nem 
hamis (pl. arany, pénz); frankó. [< frankó 
’ua.’ × Franco Nero, olasz színész].

frankózik tn ige Becsületesen él. — 
fran kó ban nyomja, megáll.

franyesz mn Megfelelő, (nagyon) jó, tö-
kéletes; lácsó.

frédibéni fn Ecstasy tabletta (kábító-
szer); eksz.

frejkol ts ige ritk Idegesít, cukkol, ug-
rat; felhúz.

fricc fn ritk Német ember. — gestapó, 
hitler.

frissáru fn 1. Kezdő bűnöző, első bűn-
tényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fiatal-
korú bűnöző, fogvatartott; efkás. 3. Első 
alkalommal börtönbe került (vagy az adott 
intézetbe nem rég érkezett) fogvatartott; 
újonc.

frisshús fn 1. Kezdő bűnöző, első bűn-
tényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fiatalkorú 
bűnöző, fogvatartott; efkás. 3. Első alka-
lommal börtönbe került (vagy az adott inté-
zetbe nem rég érkezett) fogvatartott; újonc.
frissítőház fn ritk Fogház; lány nevel de.
frisslevegő fn A kijelölt időben történő 

séta a börtönudvaron; körözés.
fugesz ( fúgesz is) fn ritk Arany; fuksz. 

[< fuksz ’ua.’].
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fúj1 ts ige 1. Lop; csór. Ik: meg~. 2. Fér-
fival orális szexet folytat; szop.

fúj2 Ez a →fej már ~!
fújat ts ige Orális közösülésre kér vagy 

kényszerít; szopat.
fújleves fn gúny, Rég Nagyon rossz 

(gulyás)leves; béemvéleves.
fújós mn Lopós, tolvaj; bugás. Fújós a 

csávó ’Tolvaj az illető’.
fújóskocsi fn A tilosban parkoló autó-

kat elszállító autóvontató; lopósautó.
fújt mn-i in Lopott; durrantott. Fújt 

kocsi ’lopott autó’.
fuksz fn 1. Arany (ékszer). — angrussó, 

ángruszti, bizsu, csillogó, csin, drágaréz, 
fényes, fugesz, fukszer, gambi, gold, (ke
mény)réz, sárga(réz), smukk, szimágyi, 
szom ná káj. 2. Bilincs; mandzsova. [< ném. 
tny. Fuchs ’arany’].

fukszer fn ritk Arany; fuksz.
fukszos mn ritk Gazdag; vastag.
fulhausz mn Gazdag; vastag. Van va-

lamije? – Fulhausz a csávó! [< ang. full 
’tele’ + house ’ház’, tkp. ’telt ház’].

full ( fúl is) I. mn Gazdag, tehetős, je-
lentős készletekkel rendelkező; vastag. 
~on van: Ua. II. hsz Teljesen. Full tele van. 
[< ang. full ’tele, teljes’].

fullajtár fn gúny Másokat kiszolgáló 
fogvatartott; csicska.

fullánk fn ritk Hímvessző; dákó.
fullextra fn A prostituált szolgáltatása: 

minden közösülési mód együtt.
fullextrás fn 1. ritk Sok és sokféle 

bűntényt elkövetett fogvatartott. Vö. sittes. 
2. Olyan prostituált, aki mindenre hajlandó. 
Vö. rinya.

fullfull mn Jó, kiváló; lácsó.
fullos mn 1. Gazdag, tehetős, jelentős 

készletekkel rendelkező; vastag. 2. Jó mi-
nőségű, extrákkal ellátott tárgy. 3. Szép; 
sukár. Fullos gádzsi ’szép nő’.

fúr tn (és ts) ige Közösül, vkit magáévá 
tesz; dug.

furkó fn ritk, gúny Rendőr; zsaru.
furulya fn Hímvessző; dákó.
furulyás mn és fn pej Áruló, besúgó; 

vamzer. Van köztetek egy furulyás!
furulyázik tn ige 1. Vall, vallomást 

tesz, elárul; dalol. 2. Orálisan közösül, fér-
fit szájjal kielégít; szop.

fut tn ige 1. Prostituált üzletszerű kéjel-
gést folytat, ügyfelet vár, szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik. Nekem 
fut a csaj, hagyjátok! 2. →Lesre ~. Fut egy 
kört: Megpróbál, próbálkozik. Biztosan 
nem engedik a konditerembe járásomat, 
azt mondta a nevelő, de azért még futok 
egy kört.

futó fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. Lépjen csak ide az a futó! [< Fut-
kosnia kell, annyi a feladata × futó, sakkbá-
bu (vö. gyalog)].
futómű fn 1. Láb; virgács. 2. ritk Cipő; 

skárpi.
futtat ts ige 1. Prostituáltat vagy me-

leg fiút védelmet és bért adva dolgoztat. 
— májerkodik, menedzsel, pecérkedik, 
rodáztat, rodeltat. Vö. fülkézik. 2. Dicsér, 
felmagasztal, jókat mond vkiről; feldicsér, 
eltúlozza erényeit; fényez. ~ja magát: ritk 
a) Nagyképűsködik, beképzelten, provoka-
tívan viselkedik, hőzöng, erejével kérkedik, 
magát a többieknél erősebbnek, fontosabb-
nak mutatja; menősködik. b) Nagyképűs-
ködik, dicsekszik, kérkedik, feldicséri ma-
gát, fölényeskedik; habisztiskedik.

futtató fn ritk Nőt védelemért, pénzért 
prostituáltként dolgoztató férfi; májer.

futtatott fn ritk Prostituált; rinya.
fuvar fn Prostituálttal való egyszeri kö-

zösülés.
fuvaros fn ritk Munkáltató.
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fuvola fn Hímvessző; dákó.
fuvolázik tn ige 1. Beszél, vall a rend-

őrségen vagy vmilyen kihallgatáson; dalol. 
2. Orálisan közösül, férfit szájjal kielégít; 
szop.
fű fn 1. Marihuána (kábítószer). — 

csá(r), csiba, grassz, gríndéj, gyep, ken
der, kera, kerelás, keresz, loló, mag, 
marihónalja, mariska, móka, paraj, sipi, 
szín(es), vágató, verető, verőcke, zelenó, 
zöld(kóla), zöldség, zsöbaré. Vö. kábszi. 
2. Marihuánás cigaretta (kábítószer); 
spangli. 3. Spenót; zöldtakony. (Amikor 
füvet nyírnak, szokás mondani: Ma tuti 
spenót lesz!)
fűárus fn Marihuánát árusító kábító-

szer-terjesztő; zöldséges.
függöny fn 1. A vaságyra kötött ma-

dzagon lógó törölköző; firhang. 2. Vége; 
finító. 3. ritk Részeg; tintás. Ö: vas~.

függönyöz(ik) tn ige 1. Elhúzza az 
ágyára kötött madzagon lógó törölközőt, 
hogy magában lehessen. 2. Sértődötten 
viselkedik. Na, ez függönyözik! Mit mond-
tatok neki.

fül A ~e közé →vág.
fülbemászó fn ritk Áruló; vamzer.
fülel tn ige Betörés közben őrt áll; 

hesszel.
füles fn 1. Hír, információ. 2. Betörés-

re alkalmasnak tűnő helyszín címe; balhé
cím. 3. Fejhallgató. Jól szól a fülesed?

füleskancsó fn ritk Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

fülke fn ritk Illemhely; retyó.
fülkézik tn ige 1. Átjár a másik zár-

kába telefonálni. Vö. csörög. 2. Új A 
Hungaroringen kihelyezett fülkékben pros-
tituáltakat dolgoztat. Vö. futtat.

fűnyíró Elgázolta a ~, találkozott a ~val: 
Kopaszra nyiratkozott.

fűrészel tn és ts ige ritk 1. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. 2. A felső ágy szélén 
háttal, teljes vállszélességgel a vasat meg-
fogja, és teljes testsúlyát felváltva jobbra-
balra leengedi. Vö. toloncozik.

fürgeürge fn ritk Zsebtolvaj; zsebes.
füst fn 1. Cigaretta; bláz. Dobj már 

meg egy füsttel! 2. Ondó; apatej. Nyeli 
a ~öt: Lenyeli az ondót. 3. Dob egy ~öt: 
a) Megszökik; télakol. b) Távozik, elsiet, 
gyorsan elmegy; elavázik. Tizennyolc évig 
zacis voltam, utána dobtam egy füstöt, és 
kirepültem a világba ’Tizennyolc évig ál-
lami gondozott voltam, utána gyorsan el-
mentem onnan, és szerte a világban csava-
rogtam’. [< elfüstöl ’gyorsan távozik’].

füsthányó fn ritk (Sokat) dohányzó 
ember.

füstifecske fn ritk Cigány; bokszos.
füstöl 1. Még ~ a →csikk a kapu előtt. 

2. ~ a segge: Szellent, fingik; kanyerol.
füstölő fn Cigaretta; bláz.
füstös mn és fn 1. Cigány (ember); bok

szos. 2. Néger; bukszaszájú. 3. ritk Fenék; 
bul.
fűt ts ige Rábeszél, biztat; befírol. Menj 

a nevelőhöz, és intézd el! – Miért kell még 
fűteni?

füves mn és fn Marihuánafogyasztó ká-
bítószerfüggő. — kendermagos2.
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gabika fn durva, gúny Homoszexuális 
kapcsolatban a férfi szerepű személy; bika. 
[< Gabika, személynév × bika].

gábor fn 1. Cigány. (Erdélyi származá-
súak használják.) [< gábor-cigány ’erdélyi 
cigány népcsoport’]. 2. Börtönőr; smasz
szer.

gácsó fn ritk Férfi; fószer. [< gádzsó 
’ua.’].

gádzsi fn 1. Nő, lány. 〈Megszólításként 
is〉. →Vén ~: ritk Idősebb nő; mumi. — 
anya, anyag, anyóca, anyu(ci), baba, 
baszós, bicaj, boszi, brifkó, bringa, bu
gyogó, buksza, bukszus, bul(a), bulkesz, 
buló, cafat, cápa, cápi, cica, cuna, cunca, 
cunci(mókus), cuncogó, cuni, csaj(szi), 
csibe, csirke, csöcs, dög, dzsuji, gép, 
kúró gép, lácsa, lotyó, lukóka, lukszi, 
lyuk, maca, manöken, monaliza, muff, 
nuna, nuni, nyanya, picsa(vera), pillangó, 
pinás, punci(s), puncus, puniella, rányi, 
ribi, ricsaj, rifke, rinya, romnyi, rondi, 
rumnya, sé(j), siksze, spiné, spinkó, suna, 
sunci, tojó, tutajos, zsenya, zsuji. Vö. do
nor. 2. Nem cigány lány; romnyi. 3. Barát-
nő, szerető; oldalfutó. [< cig. gādži ’nem 
cigány asszony’ (Vek. 65)].

gádzsó fn 1. Férfi; fószer. 2. 〈Megszó-
lítás〉; haver. 3. pej 〈Cigányok által hasz-
nálva:〉 Nem cigány, magyar; paraszt. [< 
cig. gādžo ’nem cigány férfi, paraszt’ (Vek. 
65)].

gagyi fn és mn 1. Hamis arany; bizsu. 
2. Hamis, hamisítvány, nem eredeti. ~ dol-
csi/ pénz: ritk Hamis pénz; állé. — alumí
nium, bóvli, fals, kajli, kamu, kamukéró, 

kamusi, műanyag, palis, unfrankó. 
3. Rossz, silány minőségű; tréfli. 4. Érték-
telen; pitláger. 5. ritk Ügyetlen, kétbalke-
zes; topa. [< szleng gagyi ’rossz, ügyetlen’ 
← ’értéktelen’ ← ’hamis arany/ gyűrű’ ?< 
ném. tny. Gadern, Gattern ’gyűrű’ (Wolf 
108, Dahn 109)].

gagyis mn ritk Ügyetlen, kétbalkezes; 
topa.

gagyog ts ige Beszél, vallomást tesz; 
dalol. Ez biztos gagyogott a jardon.

gaj ~ra megy: Elromlik; lepukkan. ~ra 
tesz/ vág: a) Megöl; hazavág. b) Elront, 
tönkre tesz; lepukkant1 [< tny. gajdesz 
’halál’ (Szir. 26)].

gájdeszol ts ige Figyel, néz; dikázik. 
Vigyázz, gájdeszol az őr! [< tny. gajdesz 
’halál’ × gájerol ’figyel, néz’].

gájer ~ban van: Néz, figyel; dikázik. [< 
gájerol ’figyel, néz’].

gájermüntyhen fn Figyelés, őrködés. 
~ben van: Figyel, les; dikázik. Hol van a 
Sanyi? – Hagyd! Gájermüntyhenben van. 
’Hagyd, éppen őrt áll, figyel!’ Gá jer münty-
hen van! Te vagy a soros, ne húzd ki magad 
megint! [< Bayern München × gájer; vö. 
gájerol ’figyel’].

gájerol ts ige Figyel, néz; dikázik. Ik: 
le~. [< tny. gájerol, gejerol ’kukkol, mások 
szerelmeskedését, közösülését lesi’ < ném. 
geil ’kéjsóvár, buja’ (Faz. 117, Dahn 111)].

galamb fn Szellentés, fing; végbélfütty. 
~ot ereget: Szellent, fingik; kanyerol.

galéria fn Emeletes (vas)ágy harmadik 
szintje; dobcsi.

G
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gallérkészítő fn Hóhér. — bogárimre, 
galóca, majsztró, masnikötő.

galóca fn ritk 1. Gyilkos; killer. 2. Hó-
hér; gallérkészítő. [< gyilkos galóca].

galoppol tn ige ritk Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug.

galoppozik ts ige (A zárkában vagy az 
udvaron) sétál; korzózik.

galopp-pálya fn A börtönudvar, ahol a 
fogvatartottak sétálnak; korzó.

gálya fn Munka; bulcsi. Mi van veled? 
– Mostanában csak gálya.

gályahajcsár fn ritk, gúny Fegyőr, bör-
tönőr; smasszer.
gályaőr fn ritk, gúny Fegyőr, börtönőr; 

smasszer.
gályarab fn Munkás, dolgozó fogvatar-

tott; melós. A bútorgyárban voltam gálya-
rab.

gályaspejz fn ritk Börtön által adott fi-
zetés; adomány.

gályaszer fn ritk Munkaeszköz.
gályázik tn ige Dolgozik, (nehéz) mun-

kát végez; bulcsizik.
gally fn Hímvessző; dákó.
gally Ld. gaj.
gamba fn ritk Orr; hefti.
gambi fn ritk 1. Arany; fuksz. 2. Orr; 

hefti.
gambó fn Orr; hefti.

gandzsa fn Dohánnyal kevert, kézzel 
csavart marihuánás cigaretta; spangli.

ganef fn ritk Tolvaj; bugás. [< ném. tny. 
Gannew, Ganef(f) ’tolvaj’ (Wolf 110) < jid. 
ganef ’tolvaj; ravasz kópé, furfangos, csir-
kefogó’ < héb. ganav ’tolvaj’ (Raj 86)].

garadó fn Nyomozó; nyominger. [< 
cig. garado ’elrejtett’ (Vek. 66)].

garszíja fn ritk Fegyőr; smasszer. [< 
García őrmester, a főhős ellenfele a Zorro 
c. tévésorozatban].

gasztró fn ritk Ló. [< grasztó ’ua.’]. — 
graszt, grasztó.

gata (gátá is) msz Gata!: 1. Vége, kész; 
finító. 2. Rendben, oké; okszi2.

gatya1 Ira vág: Becsap, kifoszt; lefoszt. 
R: Kis Iban nagy faszom, baszni jöttem, 
angyalom: ritk 〈A prostituáltak megszólí-
tásakor használt mondás〉.

gatya2 msz Gatya!: Kész, vége, ennyi 
volt (nem sikerült); finító. [< gata ’ua.’].

gatyesz fn Alsónadrág, gatya. — kis
cula.

gatyó fn Nadrág; kalca.
gauszer fn ritk Csaló; simlis.
gaz fn 1. Arcszőrzet, borosta. — sörét. 

2. Fanszőrzet; mamut.
gáz mn Szégyellni való, kínos, kelle-

metlen. Mit csináltál?! Szóltál az őrnek, 
hogy félsz itt lenni velünk zárkán?! Nagyon 
gáz vagy! Én érzem magam kellemetlenül 
miattad, hisz a földim voltál… — tré.

gazda fn ritk Nőt védelemért, pénzért 
prostituáltként dolgoztató férfi; májer.

gázol tn ige Szellent, fingik; kanyerol.
gazos 1. mn Szőrös, borostás. Nagyon 

gazos a zárka! ’A zárkában többen nem bo-
rotválkoztak meg!’ 2. Beveri← a cöveket 
a ~ba.

gázosít tn ige Szellent, fingik; kanye
rol.
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gázsi fn ritk 1. Börtön által adott fizetés; 
adomány. 2. Pénz; lóvé. [< gázsi ’színész, 
előadóművész fellépti díja’].

geccó →Csáro ~!
geci pej I. fn 1. Jellemtelen, hitvány em-

ber, gazember, rosszindulatú, kárörvendő, 
alávaló alak; gennygóc. 2. Szj: ~t szarjál!: 
pej, durva 〈Átokféleség, ha vkire megha-
ragszanak:〉 Közösüljenek veled análisan! 
Elszívtad az utolsó cigit?! Na, gecit szar-
jál, te köcsög! II. mn Rossz; tréfli. Ö: kis~, 
tudós~.

gecihuszár fn pej 1. Rendőr; zsaru. 
2. Börtönőr; smasszer.

geciláda fn pej Aljas, álnok ember; 
gennygóc. Ez a geciláda jól becsapott!

gecitartály fn gúny Prostituált; rinya.
geciség fn pej Szemétség, aljasság; ge-

nyó ság. Ez geciség volt! Miért szívtad el az 
utolsó cigimet?

gecitároló ~ ház←.
gecizik tn ige Kötekedik, akadékoskodik; 

felkóstol. Mit gecizik ez itt?! Nem adunk 
cigit, és kész!

gecizsák fn pej Nagyon aljas, álnok em-
ber; gennygóc. Te! Ez egy akkora gecizsák! 
Nem ad a kávéból!

geconáj fn Ondó; apatej. [< geci ’ua.’].
gedva fn ritk Pénz; lóvé. ~, amihez elég 

sok redva tapad: Nem tisztességes úton 
szerzett pénz.

géhás fn ritk A börtönkonyha vezetője. 
[< GH ’gazdasági hivatal’].

geld fn Pénz; lóvé. [< ném. Geld ’ua.’].
geller ~t kap/ vesz: a) Ellopják, lába kél. 

Vö. leesik a kamionról. Nem látta valaki 
a cigimet? – Biztos gellert kapott. b) ritk 
Megszökik; télakol.

gemba fn Pszilocibin tartalmú gomba 
mint kábítószer; gomba.

gemini fn ritk Vezérlőfülke, ahonnan 
az elektromos ajtókat nyomógombbal mű-
ködtetik. [< Gemini, több 1960-as években 
használt amerikai, illetve számos tudomá-
nyos-fantasztikus műben, köztük filmben 
is szereplő űrhajó neve].

gempa fn Pénz; lóvé. Van egy kis gem-
pád kölcsön?

generáloz ts ige 1. Edzés, súlyzózás 
után átmasszíroz. 2. (Prostituált) minden 
eszközzel, többféle módon kielégít.

gengszter fn Veszélyes, komoly bűn-
cselekményt elkövető, kemény bűnöző 
(rabló, gyilkos, maffiózó, emberrabló). — 
bevállalós. Vö. karalábétolvaj.

gennygóc fn ritk 1. Homoszexuális; 
ra tyi. 2. Aljas, alávaló alak 〈megszólítás-
ként is〉. — buzi, csíra, csótány, dzsu kel, 
geci(láda), gecizsák, gennyláda, genyó-
(láda), genyós, gépész, gyökér(kefe), kö
csög, patkány, pleknis, rákos, szarfaszú, 
szenya1, unfrankó. Vö. haver.

gennyláda fn pej 1. Homoszexuális; 
ratyi. 2. Aljas, alávaló alak; gennygóc.

genyó fn 1. Ondó; apatej. Éhes a ~ra: 
Prostituált üzletszerű kéjelgést folytatva 
ügyfelet vár, szólít le, fel-alá sétálgatva 
magát kínálja; rodázik. 2. pej Aljas, aláva-
ló alak; gennygóc.

genyóláda fn ritk, pej 1. Homoszexuá-
lis; ratyi. 2. Aljas, alávaló alak; gennygóc.

genyós mn Aljas, rosszindulatú; genny
góc. ~ ítélet: Hosszú börtönbüntetés.

genyóság fn Szemétség, aljasság. — fasz-
szopósság, geciség, szenyaság.

genyózik tn ige Kötekedik; felkóstol.
gép fn 1. Autó; verda. →Kipucol egy 

~et. 2. ritk Nő; gádzsi. 3. 〈Invitálás az asz-
talhoz, ahová a csomagban kapott finom-
ságok vannak kirakva:〉 Gyere, ülj be a 

~be!: Gyere, egyél te is! Ö: baszó~, bél~, 
duma~, hanta~, kula~, kúró~, lopó~, 
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nyál~, nyelő~, nyúló~, pedál~, rinya~, 
roda~, vamzer~, zaba~.

gepa fn ritk Pénz; lóvé. [< gempa ’ua.’].
gepárd fn 1. ritk Autó; verda. 2. →Sza-

kadt ~.
gépel tn és ts ige 1. Gyorsan közösül, 

magáévá tesz; dug. 2. Gyors ütésekkel üt, 
megsoroz; legépel. 3. Kézzel ír; pingál. 
Gyorsan gépel egy lilót ’Gyorsan ír egy 
levelet’. 4. Tetovál; kivarr. Ik: be~, le~, 
szét~.

gépész fn Rosszakaró, rosszindulatú; 
gennygóc.

gépészkedik tn ige pej Áskálódik, ke-
resi vki gyenge pontját.

géppityu fn Géppisztoly. — célszerszám, 
hegedű, játék, vas. Vö. célszerszám.

gépsárkány fn ritk Autó; verda.
gépsor →Brazil ~.
gépszíj Ledobja a ~at: Elveszíti a türel-

mét.
gépzsír fn Nagyon jó, remek; lácsó. [< 

zsír ’ua.’].
geréb fn gúny Áruló, besúgó; vamzer. 

[< Geréb, A Pál utcai fiúk c. regény árulást 
elkövető szereplője].

gerébkedik tn ige Árulkodik; vam zerol.
gereblye fn 1. Drótokból vagy tűkből 

összerakott három ágú horog, kampó, ami-
vel a liftezésnél leszakadt zacskót húzzák 
fel. 2. Fésű.

gereblyézik tn ige A leszakadt liftet az 
ablakon keresztül madzagra vagy cérnára 
erősített kampó (gereblye) és egy kis tükör 
segítségével felhúzza; pecázik.

gerenda fn Egy szál cigaretta; bláz. 
Lökj egy It az etetőmbe!: Adj egy cigaret-
tát!
gerő fn ritk, gúny Irigy ember; tárolós.
gersli fn ritk Pénz; lóvé.
gestapó fn ritk Német; fricc.

gettó fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
3. Zárka; cella. 4. Cigánytelep, cigánysor; 
szegények, cigányok által lakott lakótelep, 
bérház; dzsumbuj.

giga Ira megy vmi: Nem fizeti ki, fize-
tés nélkül megtartja. Vö. lenyel.

gigi fn ritk Cigaretta; bláz. [?< cigi].
giliszta fn gúny Sovány ember; csont

rakéta. Tedd le az a súlyzót, te giliszta!
gina fn GHB, gamma-hidroxibutirát 

(kábítószer, ún. partidrog). — dzsina. Vö. 
kábszi.

gindusz mn Rég Csúnya; dzsungáló.
girosz fn Por alakú (met)amfetamin 

tartalmú kábítószer; szpíd.
gitt fn Széklet, ürülék; kula. Nyakig 

van a ~ben: Bajban van, bajba került; tré
re fut.

gittel tn ige Nagydolgát végzi, székel, 
ürít; kulázik.

gittes mn Ürülékkel szennyezett, szaros 
(elsősorban alsónadrágra mondva); kulás.

gizda mn 1. Büszke. De gizda vagy 
erre a csajra! 2. Nagyképű, beképzelt, 
pökhendi, flegma; nagyarcú. Miért vagy 
ilyen gizda? Vegyél vissza az arcodból! 
3. Szegény, vékony pénztárcájú; csóró. [< 
cig. gizdavo ’büszke’ (Vek. 67)].

gizdáskodik tn ige Nagyképűsködik, 
dicsekszik, kérkedik, feldicséri magát, fö-
lényeskedik; habisztiskedik. [< szleng 
gizdáskodik ’kötekedik, nagyképűsködik’ 
< cig. gizdavo ’büszke’ (Vek. 67)].

gizdázik tn ige Nagyképűsködik, di-
csekszik, kérkedik, feldicséri magát, fölé-
nyeskedik; habisztiskedik.

gógyi fn Ész, értelem. — bóné.
gógyis mn 1. Eszes, okos; duplafejű. 

2. Fortélyos, ravasz; rafkós. [< gógyi ’ész, 
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ravaszság’ < cig. gōdji ’ész, agy’ (Vek. 68, 
CigSz. 46)].

goj fn 1. Kolbász. Vö. bévéskolbász. 
2. Hímvessző; dákó. [< cig. goj ’kolbász’ 
(Vek. 68)].

gól fn Találat bármilyen játékban (pl. 
kártyában, vagy sakkban a matt helyett). 

~t rúg: Megtalál (pl. betörő a pénzt). Ez 
szép gólt rúgott este! Talált ötmillát a la-
kásban!

gold fn Arany; fuksz. [< ang. gold 
’arany’].

gólya Berepül a ~: Kutatás, zárkael-
lenőrzés van, melynek célja a tiltott vagy 
veszélyes tárgyak felkutatása. (Az akció 
többnyire nagy felfordulással jár, mindent 
szétforgatnak.) Vö. hipis.

gólyateszt fn 〈Újoncok tréfás ugratása, 
különösen, ha az újonc együgyűbbnek lát-
szik〉; güjülbabateszt.

golyóérett mn tréf 〈Fiatal lányra mond-
va〉 Már nagykorú, szexuális életre való. Te, 
nem fiatal még ez a csaj? – Már éppen go-
lyóérett, dolgozhat az utcán!

golyós mn Bolond; dilinyós.
golyózik tn ige Gondolkodik; agyal.
golyszli fn Heregolyó; káribogyó.
gomb fn 1. ritk, Rég A forintnak megfe-

lelő börtönbeli fizetőeszköz; bón. 2. Apró-
pénz, fillér; hecsi. Pár gombot adtam csak 
érte, nagyon olcsó volt.

gomba fn 1. Egyféle Ecstasy (kábító-
szer) tabletta; eksz. 2. Pszilocibin tartalmú 
gomba mint kábítószer. — gemba, gyökér, 
varázsló. Vö. kábszi.

gombóc fn Év mint a börtönbüntetés 
időtartama; mázsa. Egy gombóc, tizenöt 
gombóc: Egy év, tizenöt év börtönbüntetés. 
[Vö. Tizenöt év! Hú, az még gombócból is 
sok lenne!]

gombozda fn Rég Sötétzárka, ablak és 
világítás nélküli zárka, ill. az ebbe történő 
bezárás mint (szigorított) büntetés. [A fog-
dások, ha tehették, és sikerült egy gombot 
becsempészniük a sötétzárkába, azzal űz-
ték el az unalmat, hogy a gombot eldobták 
a sötétben, majd megkeresték.] — gombo
zó, sötétlyuk. Vö. fogszi.

gombozó fn Rég Sötétzárka; gom bozda.
gondolkodó fn Zárka; cella.
gondűző fn Kocsma; krimó.
gonzi fn (Met)amfetamin tartalmú ká-

bítószer; szpíd.
góré fn 1. Főnök, vezető, parancsnok. 

— csárlinger, főgóré, nagyfej, nagyfejű, 
nagykutya, penge. Vö. főnök. 2. A többi-
eknél erősebb, magának öklével tekintélyt, 
tiszteletet kivívott, társai által vezetőnek 
elfogadott fogvatartott; menő. 3. Fegy-
őr, börtönőr; smasszer. 4. Rendőr; zsaru. 
5. Nőt védelemért, pénzért prostituáltként 
dolgoztató férfi; májer. Ö: fő~. [< cig. 
gōro (hívóesetben: gōre) ’paraszt, gazda’ 
(Vek. 68; vö. TESz. I, 1078), ?× góré ’ku-
koricatároló építmény’].

góréhely fn ritk Nevelői szoba.
gózik tn ige 1. Sétálgat (zárkában, ud-

varon, bárhol); korzózik. 2. Megy, lépeget; 
avázik. [< ang. go ’megy, jár’].

gömb fn Számítógépes háttér-informá-
ciós oldal az elítéltekről. Nevelő úr! Miért 
nem engedélyezték a sakk szakkörön való 
részvételem? – Ezt csak akkor tudnám ma-
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gának megmondani, ha lenne hozzáféré-
sem a gömbhöz.

görbít ts ige Ferdít, hazudik, másként 
mond el; kamuzik.

görcs ~ben van: ritk Bajban van; szív.
görcsöl tn ige Aggódik, aggodalmas-

kodik; rinyál. Ne görcsölj már!
görcsös mn ritk Részeg; tintás.
grandhotel fn ritk 1. Fegyintézet, bün-

tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

grassz fn Marihuána (kábítószer); fű.
graszt fn Ló; gasztró. [< cig. grast ’ló’ 

(Vek. 69)].
grasztó fn Ló; gasztró. [< graszt ’ua.’].

gríndéj fn Egyféle marihuána (kábító-
szer); fű. [< ang. green day ’zöld nap’].

grízes ~ lesz: ritk Bajba kerül, pórul jár; 
trére fut.

grizmó mn és fn Hülye, bolond; dili-
nyós.

gründol ts ige ritk Csempészként nye-
részkedik. [< gründol ’kétes hitelű, kime-
netű üzletet, vállalkozást alapít’ < ném. 
gründen ’alapít’].

guba fn Pénz; lóvé. [< guberál ’ap-
rópénzt egyenként előszed’ × guba 
’hengerded, kerekded tésztafajta’, amely 
hasonló a pénzdarabhoz (TESz. I, 1102, 
Zolnai 1953a)].

gubernátor fn ritk, gúny Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

gubicsol ts ige gúny (Szorulással) ürít, 
székel; kulázik.

gubó fn 1. Heroin (kábítószer); hernyó. 
2. Szem; jákó.

guggol tn ige ritk Börtönbüntetését töl-
ti; ül. Ik: le~.

gugli fn Cukor. [< cig. guglo ’cukor’ 
(Vek. 69)]. — cukkeró, gugloj.

gugloj fn Cukor; gugli. [< cig. guglo 
’cukor’ (Vek. 69)].

gugymasz fn ritk Bogár. Mi a fasz má-
szik itt a falon? – Az egy gugymasz.

gumi fn 1. Első alkalommal börtönbe 
került (vagy az adott intézetbe nem rég ér-
kezett) fogvatartott; újonc. 2. ritk Fiatalkorú 
bűnöző, fogvatartott; efkás. [< kat. szl. gumi 
’másodidőszakos katona’ (Katszl. 151)].

gumibotos fn Rendőr; zsaru.
gumikapás mn és fn ritk A börtön gaz-

daságában dolgozó (fogvatartott) Állam-
pusztán; melós.
guminő fn ritk Prostituált; rinya.
gumiszoba fn 1. Az a szoba ahová a ma-

gára és másokra veszélyes fogvatartottakat 
zárják. — dühöngő, kínzókamra, vörös-
szalon. Vö. fogszi. 2. Fogda; fogszi.

gumizik tn ige ritk 1. 〈Sakkban〉 a már 
megtett lépést visszavonja. 2. Bizonyta-
lankodik, nem tud döntést hozni. 3. Kettős 
játékot játszik: hol a rendőrök, hol pedig a 
bűnözők oldalán áll.

gunnyaszt tn ige 1. Alszik; szovel. 
2. Magánzárkában egyedül tartózkodik.

gunnyasztó fn Fogda, magánzárka; 
fogszi.
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guriga fn 1. Millió (forint); milla. Öt 
guriga: Öt millió. 2. Ecstasy tabletta (ká-
bítószer); eksz.

gurít ts ige ritk Futballozik. — kergeti 
a (bőr)bogyót. Vö. labdaszédítés.

gurul tn ige 1. Megy; avázik. 〈Elsősor-
ban felszólításként:〉 Gurulj odébb!: Menj 
innen! Vö. leakad. →Pusztulj, ~j!: Ua. 
2. Elkezdődik, halad (pl. egy bűncselek-
mény elkövetése).

guruló fn Autó; verda. ~ játék: ritk Ua. ~ 
ketrec: (Régen Ikarusz, újabban Ive co már-
kájú) rabszállító autóbusz; rabó. (Vannak 
benne különlegesen biztonságos vasket-

recek, ahol a különösen veszélyes rabokat 
viszik.)

gút mn ritk Jó; lácsó. [< ném. gut ’jó’]. 
Ö: csi~.

guzsony fn Rég Bitófa, akasztófa; szá
rító.

güjülbabateszt fn 〈Újoncok tréfás ugra-
tása, különösen, ha az újonc együgyűbbnek 
látszik. A „teszt” során ilyen kérdések hang-
zanak el: Gyermekei száma? Tud-e akkor is 
enni, ha nem éhes? Tud-e egy hónap alatt 
tíz kilogrammot hízni? Stb.〉 — gólyateszt, 
létratrükk.

G-vitamin fn Ondó; apatej. [< geci 
’ua.’].
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gyalog fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. [< gyalog, sakkbábu].

gyalogkakukk fn ritk 1. Fegyőr, bör-
tönőr; smasszer. 2. Sétáltatós őr, aki a 
sétán felügyel; sétáltató. 3. Rendőr járőr. 
4. Gyalog közlekedő ember, akinek nincs 
autója. Milyen autód volt kint? – Gyalog-
kakukk voltam. [< Kengyelfutó gyalogka-
kukk, rajzfilm].

gyapjú fn Haj; séró.
gyári mn 1. Eredeti, bontatlan; oridzsin. 

Azt mondtad kell egy új óra. Itt van, nézd 
meg, tutira gyári a cucc, most kaptam cso-
magban. 2. →Visszaállítja a ~ beállítást.

gyárihibás mn ritk Beteg; zombi.
gyarmatáru fn 1. Lopott holmi; szajré. 

2. Tiltott tárgy, csempészáru; zugáru.
gyász fn 1. Veszteség (pl. kártyán). Mi 

volt? Nyertél? – Nem, gyász volt! 2. ~ba 
rak/ tesz: Megöli vkijét. Vö. keresztbe tesz.

gyempa fn Pénz; lóvé.
gyengisz fn Gyengélkedő a börtönben; 

gyengusz.
gyengusz I. fn Gyengélkedő, betegszoba. 

— egészségügy, egyszemélyes, elfekvő, eü, 
gyengisz, háká, halálzárka, haldokló, kór
ház, köhögő, nő gyó gyá szat, rokiparkoló, 
sirató, szanatórium, szülészet, temető. 
II. mn Gyenge; nudli. De gyengusz vagy! 
Még a száz kilót se tudod kinyomni?

gyenguszos mn és fn Betegszobán el-
helyezett ember; zombi.

gyep fn ritk 1. Marihuána; fű. 2. Paraj, 
spenótfőzelék; zöldtakony.

gyepes mn ritk Bolond; dilinyós. [< 
gyépés ’ua.’].

gyépés mn ritk Bolond; dilinyós. [< 
gyógypedagógiás].

gyér mn ritk Rossz; tréfli.
gyerek fn Férfi; fószer. Fasza gye-

rek vagy?! Akkor tedd fel a kezed! ’Vere-
kedjünk!’ 〈Birt. szraggal:〉 Gyereke: gúny 
Kedvenc, protezsált személy; csókos. 〈Birt. 
szraggal:〉 Gyerekem: gúny Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. Ö: jó~.

gyes fn ritk Börtön által adott fizetés, 
börtönbeli munkabér; adomány. [< GYES 
’gyermekgondozási segély’].

gyesza fn ritk A padló fényesítésére szol-
gáló, nyéllel ellátott faszerkezet; dzsesza.

gyetva fn Női nemi szerv; mizs.
gyík fn 1. Hímvessző; dákó. Becserké-

szi a ~ot: Közösül, vkit magáévá tesz; dug. 
Benyeli a ~ot: ritk Bekapja a hímvesszőt, 
orálisan kielégít; szop. Te, kilóg a gyíkod 
a gatyából! Öltözz már fel! 2. Mobiltele-
fon; basaveló. Tedd el a gyíkot, jönnek az 
őrök!

gyíkhús fn ritk Vagdalthús konzerv; 
páncélos. Gyíkhús lesz ebédre, biztos ki-
lőtték a konyhát.
gyíkleső fn Kés, bicska; bugyli.
gyíkol tn ige Közösül, vkit magáévá 

tesz; dug.

Gy
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gyilok fn 1. Emberölés, gyilkosság. — 
hazalökés, létszámcsökkentés, meleg 
játék, ritkítás. Vö. hazavág. Ö: bér~. 
2. Fegyver; célszerszám. 3. Kés; bugyli.

gyima fn ritk Gumibot; kolbász. [?< 
Дима, orosz férfi név].

gyógyiszer fn ritk Gyógyszer; bogyó.
gyógyítós mn és fn 1. Személyiségza-

varral vagy más pszichológiai problémával 
küzdő (fogvatartott), aki a számukra elkü-
lönített körleten, az úgynevezett Gyógyító 
és Nevelő Csoportban van elhelyezve. — 
gyogyós. 2. gúny Bolond, hülye; dilinyós.

gyogyós mn és fn gúny 1. Személyiség-
zavarral vagy más pszichológiai problémá-
val küzdő (fogvatartott), aki a számukra 
elkülönített körleten, az úgynevezett Gyó-
gyító és Nevelő Csoportban van elhelyez-
ve; gyógyítós. 2. Bolond, hülye; dilinyós. 
[< gyogyós ’szellemileg fogyatékos (sze-
mély)’].

gyógyszar fn Gyógyszer; bogyó.
gyógyszeres mn és fn Gyógyszerfüggő, 

aki eszi a gyógyszereket (elsősorban nyug-
tatókat), ha kell, ha nem; alvajáró. Na, te 
ki se pakolj, üssed az ajtót, hogy tegyenek 
másik zárkába, mert te gyógyszeres vagy, 
és mi nem akarunk problémát, itt nyugodt, 
balhétól mentes emberek vannak!

gyógyszerzabáló mn ritk Olyan erős, 
izmos ember, aki a testépítés mellett a hor-
montablettáknak köszönheti alakját; kajak.

gyógyul tn ige Szabadul; pótert megy. 
Lassan gyógyulok, nagy beteg voltam… 
’Hamarosan szabadulok, hosszú bünteté-
sem volt’.

gyógyulófélben ~ van: Letöltötte az íté-
lete felét.

gyón ts ige gúny Vall, vallomást tesz, 
mindent elmond; dalol.

gyóntató fn Parancsnoki szoba; piros-
szőnyeg.

gyors fn (Por vagy tabletta alakú) (met)
amfetamin tartalmú kábítószer; szpíd. [< 
ang. speed ’ua.’ ← ’gyors’].

Gyors fn A Fővárosi Büntetés-végre-
hajtási Intézet II. objektuma a Gyorskocsi 
utcában; szídkár.

gyorsbaszás fn Nemi erőszak, Erősza-
kos közösülés; kajakkúrás.

gyorsbaszó fn Nemi erőszakot elköve-
tő egyén; kajakkúró.

gyorsít tn ige 1. Alkoholt iszik; piál. 
2. (Met)amfetamin tartalmú kábítószert 
(szpídet) fogyaszt. Vö. anyagozik, szip
pant. [< szpíd ’(met)amfetamin tartalmú 
kábítószer’, < ang. speed ’gyors’].

gyorsító fn ritk 1. Erős tea vagy kávé; do
bi1. 2. Szeszes ital; pia. 3. (Met)amfetamin 
tartalmú kábítószer; szpíd. ~ tabletta: Ua.
gyorskezű fn ritk Zsebtolvaj; zsebes.
gyorsköszörülés fn Erőszakos nemi 

közösülés; kajakkúrás.
gyorskúrás fn Nemi erőszak; kajak

kúrás.
gyorssegély fn Baráti kölcsön (pénz, 

cigaretta, kávé), amit nem szoktak vissza-
kérni.

gyorsvonat fn Nagy erejű ütés. Elő-
ször rárúgott egy pörgőt, és mikor állt fel 
a csávó, akkor ráküldött egy gyorsvonatot. 
Padló! Káó!

gyökér fn 1. Buta, műveletlen ember. — 
amőba, baromarcú, egysejtű, faszadék, 
faszagy, faszfej, faszjankó, faszkalap, 
fasznyelő, gyökérkefe, íkúbajnok, íkú be-
tyár, íkúlájt, kolompárlala, morgonc, mo
szat, mu csaj röcsögei, posztó, pronyinger, 
pronyó, prosztó, sötét, suvernyák, sügér, 
tapír, tülhő, tülkő, üsző. 2. 〈Megalázó, le-
néző megszólítás〉; haver. 3. Ellenszenves, 
jellemtelen ember; gennygóc. 4. Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. 5. Seggbe ba-
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szott ~: ritk Homoszexuális kapcsolatban a 
női szerepű férfi; köcsög. 6. Bíró; mázsáló. 
7. Pszilocibin gomba (kábítószer); gomba.

gyökérkefe fn 1. Buta, műveletlen em-
ber; gyökér. 2. Ellenszenves, jellemtelen 
ember; gennygóc. 3. Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 4. Bíró; mázsáló.

gyömöszöl tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

gyönyörű ~ android←.
gyufa msz Gyufa!: Futás, fussunk in-

nen! [< Tűz! < Tűzz! ’ua.’ < tűz ’siet, fut’]. 
— dravesz, tűz3.
gyufafejű mn (és fn) Vörös hajú (em-

ber). — rozsdás. Vö. lolo.
gyufázik tn ige 1. Gyufásdobozzal 

olyan (gyak. tétre menő) játékot játszik, 
amikor a doboz asztalról kicsit lelógó ol-
dalát megpöckölik, és ha a doboz vmelyik 
oldalára vagy élére esik, ezzel pontokat 
gyűjtenek. 2. Gyufás dobozzal az „itt a 
piros, hol a piros?”-hoz hasonló szerencse-
játékot játszik, amikor egy asztalon három 
lefordított gyufásdoboz sorrendjét keverge-
tik, és el kell találni, hogy melyik alatt van 
egy színes szivacsgolyó. (Ebben a játékban 
nem lehet nyerni, ugyanis a gyufásdobozo-
kat keverő ember az utolsó pillanatban az 
ujjai közé rejti a szivacsgolyót, így bárme-
lyik skatulyára teszi a pénzt a fogadó, az 
alatt nem lesz semmi, a golyót majd eztán, 
a „nyertes” gyufásdoboz felfordításakor 
csempészi vissza észrevétlenül a pörgető.) 
3. ritk (A betörni szándékozó bűnöző este) 
a kapuzár nyelvére gyufát helyez, és ezzel 
ellenőrzi, hogy használták-e a kaput, haza-
mentek-e a tulajdonosok.

gyuha fn gúny Nagy has; dokhesz. 
Mekkora gyuhád nőtt!

gyúr tn ige Erősít, súlyzózik, edz; 
testépítést végez. Ik: ki~. — beeresztő
zik, gyurkázik, gyurmázik, kondizik, 
tuningol, vasazik. →Csuklóra ~.

gyurkázik tn ige Erősít, súlyzózik, edz; 
testépítést végez; gyúr.

gyurma fn 1. Erősítés, testépítés; 
badi. [< gyúr ’erősít, súlyzózik’ × gyur-
ma]. 2. Hasis (kábítószer); haska. [< gyur-
ma ’képlékeny (színes) anyag, amelyből a 
(gyermekek) alakokat mintáznak’, a kábí-
tószer állagáról].

gyurmázik tn ige Erősít, súlyzózik, edz; 
testépítést végez; gyúr.

gyúrós fn és mn 1. Body buildinges, 
testépítő; badizós. Ö: zárka~. 2. ritk Iz-
mos, erős, kisportolt testalkatú (ember); 
kajak. ~ állat: Izmos, erős ember; kajak.

gyúrószer fn Szteroid, doppingszer; 
koksz.
Gyűjtő fn Budapesti Fegyház és Börtön 

(a Kozma utcai „A” objektum és a Maglódi 
utcai „B” objektum). [< régi Gyűjtőfogház]. 
— Béefbé.
gyűjtöget ts ige 1. ritk Koldul; lejmol. 

2. Lop; csór. 3. ritk Kirabol; kiciánoz.
gyümölcskoktél fn ritk Börtönben 

készített alkoholtartalmú ital; pia. (Gyü-
mölcshöz cukrot és vizet adnak, néhány 
hétig állni hagyják, leszűrik és úgy fo-
gyasztják.)
gyűr ts ige 1. Cigarettát sodor; csa

var1. ~j egy blázt!: ritk Csavarj egy ciga-
rettát! 2. Tölt (időt a büntetéséből). Lassan 
gyűri az éveket.
gyűrű fn ritk Bokszer (négy bütykös 

gyűrűszerű részből és fogantyúból álló, ált. 
fémből készült öklöző eszköz).
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H
H2O Ld. hákettőó.
hab fn 1. Fölösleges beszéd, mellébe-

szélés; rizsa. Mondj el mindent, de hab 
nélkül! 2. Ráadás, jutalom. Képzeld, elkö-
töttünk egy verdát, és tudod mi volt a hab? 
A csomagtartóban volt egy táska pénz! [< 
Hab a tortán].

habalaba fn ritk Arab ember.
habi I. fn 1. Magát tekintélyesnek, el-

ismertnek (menőnek) tettető fogvatartott, 
szájhős; álmenő. 2. Nagyképűség, kiva-
gyiság; ha bisz ti. Most mire fel ez a habi?! 
Legyél szerényebb, hogy szeressünk! 
II. mn Ál, nem igazi, hamis, tettetett, szín-
lelt. III. hsz 1. Színlelésből, színleg, tettet-
ve, mintha. 2. Erősködve, kivagyiságból, 
csakazértis.

habiszti I. fn 1. Magát tekintélyesnek, 
elismertnek (menőnek) tettető fogvatartott, 
szájhős; álmenő. 2. Nagyképűség, kiva-
gyiság. Nem kell ez a habiszti! Ott a súly, 
mutasd meg mit tudsz! — habi, hajbiszti. 
II. mn Ál, nem igazi, hamis, tettetett, szín-
lelt. III. hsz 1. Színlelésből, színleg, tettet-
ve, mintha. 2. Erősködve, kivagyiságból, 
csakazértis.

habiszticsárázás fn Nők orális kielé-
gítésének imitációja. Vö. csáráz.

habisztiguszti fn pej Társai közül ki-
emelkedni akaró, magát tekintélyesnek, 
elismertnek (menőnek) tettető, de többiek 
által akként el nem fogadott fogvatartott, 
szájhős; álmenő. 〈A kifejezést ált. menők-
re mondják (a gyengébbek a hátuk mögött, 
más menők a szemükbe) jelezve, hogy nem 
ismerik el őket menőnek〉.

habisztiskedik tn ige Nagyképűskö-
dik, dicsekszik, kérkedik, feldicséri magát, 
fölényeskedik. Leütött egy verebet a für-
dőben, azóta itt habisztiskedik, azt képzeli, 
akkor már jógyerek. De csak egy veréb ő is, 
majd én megmutatom neki! — arcoskodik, 
bá resz tis ke dik, csopperkedik, csuveli/ 
csu vel ja magát, felvág, futtatja magát, 
giz dás ko dik, gizdázik, habizik, jam-
pec ko dik, jampiskodik, páváskodik, pu-
já rós ko dik, purcinál, purolja magát, ra-
jos kodik, tesz magát.

habizik tn ige Nagyképűsködik, dicsek-
szik, kérkedik, feldicséri magát, fölényes-
kedik; habisztiskedik.

habókra (habokra is) hsz Fizetés nél-
kül, ingyen, potyára; puszira. Habokra 
nem adok cigit, adj valamit cserébe.

habos mn ritk 1. Rossz; tréfli. 2. Fá-
radt; leharcolt. ~ a háta: Ua.

habraty fn 1. Beszéd; borbisz. Mi ez a 
sok habraty? Cselekedj! 2. Mellébeszélés, 
köntörfalazás; rizsa.

habrattyol ts ige 1. Beszél; borbiszál. 
Nekem ne habrattyolj, nem hiszem el úgy-
sem! 2. Mellébeszél, köntörfalaz; rizsázik.
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habzó fn ritk Száj; muj.
hadova fn 1. Beszéd; borbisz. 2. Mel-

lébeszélés, köntörfalazás; rizsa. Nem kell 
a hadova! Csak a frankót nyomd!

hadovál ts ige 1. Beszél; borbiszál. 
2. Mellébeszél, köntörfalaz; rizsázik.

hadovaláda fn 1. Rádió. — doboz, ha
zugláda, sípláda, zenedoboz, zeneláda. 
Vö. bindzsi. 2. Hangszóró; hangos. 3. Te-
levízió; zajláda. 4. Hazudós ember; kany
haló.

hadovázik ts ige 1. Beszél; borbiszál. 
2. Hazudik; kamuzik.

hagy →Lógva ~, ~jál →lógva!
hagynagy fn Hadnagy; hangya.
haj Ledobja a ~át: Ideges lesz; bedur

ran. Ha ezt meglátja, hogy elfogyott a sok 
kávé, tuti ledobja a haját.

hájbáj fn ritk Kövér ember; pacal.
hajbiszti fn Nagyképűség, kivagyiság; 

habiszti.
hajdú ~ taposó félautomata →mosógép.
hajhász fn Fodrász; figaró.
hajlak fn ritk Szökés; télak. ~ot vesz: 

Megszökik; télakol. [< tny. hajlak ’szökés’ 
(BSz. 28) < jid. hojlejch ’utazó, vándorló’ 
(Dahn 120)].

hajlakol tn ige ritk 1. Marad, ott marad, 
elidőzik vhol. 2. Megszökik; té la kol.

hajlékony fn gúny Hajléktalan; csöves.
hajlékonyha fn gúny Hajléktalanok szá-

mára üzemeltett ingyenkonyha.
hajt tn ige 1. Prostituált üzletszerű ké-

jelgést folytat, ügyfelet vár, szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik. 2. Té-
ged hajt: 〈Kártyában híváskor mondja az 
utána következőnek az, aki eldobja a lapo-
kat, és kiszáll a partiból:〉 Neked szól (ti. a 
hívás).

hajtás fn A kártyalapok egyféle meg-
jelölése, hogy csalni lehessen velük; cin
kelés.

hajtó fn Nőt védelemért, pénzért pros-
tituáltként dolgoztató férfi; májer.

hajtogató fn (A kártyalapokat hajtoga-
tással megjelölő) hamiskártyás; cinkes.

hajtós fn Prostituált; rinya.
hajtóslány fn Prostituált; rinya.
háká fn 1. Kórház, rabkórház. [< helyi 

kórház, házi kórház]. — elfekvő, halál
kórház, krematórium, lélekpihenő, mé
szárszék, rokiparkoló. Vö. Tököl. 2. Az a 
körlet, ahol a fogászat és az orvosi rendelés 
üzemel; gyengusz (Szeged). 3. Betegszo-
ba; gyengusz.
hákettőó fn ritk Víz. [< H2O, a víz ké-

miai képlete]. — falbull, falmelléki, páji, 
voda.

hakni fn 1. Bűncselekmény; balhé. 
2. Üzlet; biznisz. Legális ez a hakni? Nem 
akarok cumizni! [< hakni ’alkalmi fellé-
pés’].

haknizik tn ige ritk Hazudik, túloz; 
kamuzik.

hal1 ~jon meg a …, ha …: 〈Esküdözés〉. 
Haljon meg a parancsnok, ha nem adom 
vissza!

hal2 →Öreg ~.
halál mn Nagyon rossz; tréfli. Ez a 

kaja halál volt.
halálkórház fn Börtönkórház; háká. 

[< halálkórház, a HK ’házi kórház’ tréf. 
feloldása].

halállé fn pej (Rossz minőségű halból 
készült) halászlé. (A börtönben ált. vacso-
rára kiosztott, rossz minőségű halkonzerv-
ből készül. Le kell mosni róla a pikkelyeket, 
majd kiszedni a gerincszálkáit, meg kell 
sózni, és vízmelegítő segítségével megfőz-
ni. Erős Pistával, hagymával ízesítik.)

halálország fn ritk Alvilág.
halálos mn Nagyon jó; lácsó. Halálos 

ez a csaj.
halálosztó fn Gyilkos; killer.



haláltábor hamvas

141

haláltábor fn ritk, gúny Fegyház; agy
mosó.

halálzárka fn ritk Betegszoba, gyen-
gélkedő; gyengusz.

halandzsa fn Hamis beszéd, hazugság; 
kamu. [< halandzsa ’értelmetlen, össze-
függéstelen szöveg; zavaros, lódító, nagy-
képű fecsegés; mellébeszélés’].

halandzsál ts ige Hazudik, félrevezet; 
kamuzik.

halandzsázik ts ige Hazudik; kamu
zik.

halászháló fn Csapda; híd. A zsaruk 
halászhálót tettek ki ’A rendőrök csapdát 
állítottak’.

halászik tn ige Áldozatot keres, választ 
ki, majd a terhére bűncselekményt követ el; 
horgászik.

hálazsozsó fn ritk Megvesztegetés cél-
jából adott pénz. — potova.

haldokló fn ritk Gyengélkedő; gyengusz.
halef fn Kés, bicska; bugyli. [< jid. 

chaleff ’kés’; chálef ’metszőkés, sakterkés’ 
(Száj. 16)].

hall ts ige Ért; dzsanáz. Hallod? ’Érted?’
hallgató fn Fül; lokátor.
hallóka fn Fül; lokátor.
haló fn 1. Étel, ennivaló; kajesz. 2. Ét-

kezés, evés; burkolás. [< cig. xal, hal ’eszik’, 
xalimo ’evés’ (Vek. 71)].

háló fn A cellaablak rácsára helyezett 
háló (aminek célja a liftezés megakadályo-
zása); drótháló.

halódia fn Étel; kajesz. [< haló ’étel’].
halódiás mn Éhes; kajás.
halós mn Éhes; kajás.
hálószoba fn ritk Parancsnoki szoba; 

pirosszőnyeg.
halott Élő ~: ritk a) Régóta börtönben 

lévő fogvatartott; púró. b) Életfogytiglani 
büntetést töltő fogvatartott; életfogytos.

halóz(ik) ts ige 1. Eszik, étkezik; bur
kol. 2. Elhisz; bevesz. Képzeld, ez a veréb 
mindent halóz, amit mondok neki. Ik: be~, 
meg~. [< haló < cig. xal, hal ’eszik’ (Vek. 
71)].

halózás fn Étel, ennivaló; kajesz.

halpiac Szj: →Vagány vagy, öcsém, a 
~on halszatyorban.

hámhám fn ritk Étel; kajesz. [< ham-
ham, hám-hám (az étel bekapását utánzó 
gyermeknyelvi szó)].

hami fn Étel; kajesz. [< hami ’étel’ 
(dajkanyelven)].

hamma fn Étel, ennivaló; kajesz. Van 
valami hamma?

hámoz tn ige Mellébeszél, köntörfalaz; 
rizsázik. [< hímez-hámoz ’óvatoskodva vagy 
zavartan kertel’].

hamuka fn Hazugság; kamu.
hamukál ts ige Hazudik; kamuzik. Volt 

egy A8-as Audim… – El ne hidd neki, csak 
hamukál! Én ismertem, csak Trabantja volt.

hamukázik ts ige Hazudik; kamuzik.
hamuzik ts ige Hazudik; kamuzik. Ha-

muzik a csávó, egy szavát se hidd!
hamvas Na, mondd szépen: hamvas!: 

Nyisd ki a szád, és kapd be a pisztoly csö-
vét! 〈viccből mondott felszólítás〉. [< hamm 
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’〈étel bekapására utaló szó〉’ + vas ’fegyver, 
pisztoly’].
hamvasseggű mn és fn gúny 1. Fiatal-

korú (bűnöző, fogvatartott); efkás. 2. Kez-
dő (bűnöző), első bűntényes (fogvatartott); 
elsőbálos. [< Mert a börtönben szexuális 
zaklatásnak van vagy lehet kitéve].

hancúrléc fn ritk Hímvessző; dákó. 
Megpörgeti a ~en: Nemileg magáévá teszi; 
megdug.

hancúrmancizik tn ige ritk Közösül, 
vkit magáévá tesz; dug.

hang Szj: Mi van, nem terjed a ~?!: gúny, 
pej Mi van, nem hallod, amit mondok?!

hangdoboz fn ritk Hangszóró; hangos.
hangol tn ige Készülődik, megteszi az 

előkészületeket egy bűncselekmény elkö-
vetésére.

hangos I. fn Hangszóró. — doboz, fali-
kutya, hadovaláda, hangdoboz, hazuglá
da, recsegő, távrecsegő, telefon, vamzer
doboz, vamzerláda, zajdoboz, zajláda. 
II. mn Látható, feltűnő, nem jól van elrejt-
ve. Vö. hangtalan. ~an oszt: Kártyázáskor 
osztás során kissé felfelé tartva úgy teszi le 
a lapokat az asztalra, hogy a vele szemben 
ülők látják, mit oszt a többieknek. (Csalás-
nak számít.)

hangosbemondó fn pej Besúgó, áruló; 
vamzer. Ezt jó „diszkréten” mondtad! A 
hangosbemondó meg itt fülelt, holnap már 
mindenki tudni fogja!

hangosvamzer fn pej Hangosan, kia-
bálva árulkodó besúgó; vamzer. (Olyan 
ember, aki minden őt ért sérelem miatt az 
őrség után kiabál hangosan elpanaszolva 
problémáját.)

hangszer fn Fegyver; célszerszám. Mi-
lyen hangszeren játszol?

hangszerleves fn ritk Nagyon rossz le-
ves; béemvéleves.

hangtalan mn Jól elrejtett, nem látható. 
Vö. hangos.

hangya fn 1. Beindul a Ija: a) Mérges 
lesz, indulatba jön; bedurran. b) Gondol-
kodni kezd rajta. 2. Hadnagy. — hagy-
nagy.

hanta fn Hazugság; kamu.
hantagép fn Hazudós; kanyhaló.
hantázik ts ige Hazudik; kamuzik. [< 

ném. hantieren ’foglalatoskodik, tesz-vesz’].
hanyagol ts ige Békén hagy, nem fog-

lalkozik vele. Szj: Hanyagolj!: Hagyj bé-
kén! — elfelejt, leakad, leszakad, lógva 
hagy. Vö. elavázik.

hányás Szj: Mi a ~, haver?: Mi újság 
van?

hapé fn Férfi; fószer.
hapek fn ritk Férfi, fiú; fószer. [< hapsi 

’férfi, fiú’].
hapi fn 1. Férfi; fószer. 2. Barát; kampi. 

[< hapsi ’férfi, fiú’].
happol ts ige ritk Nem egyenes úton 

szerez, lop; csór. [< happol ’kaparint, sze-
rez, gyűjt’ < ném. happen ’vmi után kap’].

hapsi fn 1. Férfi, fiú; fószer. 2. Barát; 
kampi. 3. Hapsim: 〈A fogvatartottak egy-
más közötti megszólítása〉; haver. Okos 
légy, hapsim, mert belefutsz a nehézbom-
bázómba! ’Vigyázz, mert megverlek!’ [< 
haver + -si].

harács fn gúny Anyagi értékeket (töb-
bé-kevésbé erőszakosan) mások rovására 
megszerző ember. [< harácsol ’(anyagi érté-
keket) erőszakosan, mások rovására szerez, 
gyűjt’].

haramia fn Bűnöző; zsivány.
harang fn Csattanó maszlag kábítószer-

ként használva. Vö. kábszi.
harap tn ige Csókolózik; smárol. Lát-

tam, a beszélőn végig haraptatok a csajod-
dal.

harcikutya fn Olyan, az elítéltek hie-
rarchiájában a legalsó fokon lévő, megalá-
zott személy (csicska), akit verekedésre 
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képeznek ki, hogy „gazdája” helyett ve-
rekedve lássák az újonnan érkezők erejét, 
verekedési tudását így döntve el, hogy a 
„gazda” hogyan viszonyuljon az újonchoz; 
pitbull.

harcos →Öreg/ →Régi ~: Már hosszabb 
ideje büntetését töltő, börtönben lévő fog-
vatartott; púró. Könnyező ~: Hímvessző; 
dákó.

háré fn Haj; séró. [< ném. Haare ’haj’].
háremőr fn ritk Nőt védelemért, pén-

zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
hári fn Haj; séró. Bedobja a ~t: Fésül-

ködik. Szh: Úgy áll a ~ja, mint bolond pi-
nán a szőr: Kócos. [< ném. Haare ’haj’].

harkály fn Heroin (kábítószer); hernyó.
hármasügynök fn ritk Áruló, besúgó; 

vamzer.
háromajtós ~ szekrény←.
háromárbocos fn ritk Rum. [< A ru-

mos üveg címkéjén látható hajóról].
hárombetűs fn Fogvatartott; sittes. [< 

r + a + b].
háromdanos mn Három filterből ké-

szült 〈tea〉, három (púpozott) kávéskanál-
ból készült 〈kávé〉. Vö. dan.

háromlábú mn (és fn) Nagyon nagy 
hímvesszőjű (férfi). Ennek a csajnak én 
kevés voltam, egy háromlábú se tudná ki-
elégíteni.

háromperhármas fn gúny Besúgó, áru-
ló; vamzer.

has Megindul a ~a: Megjön a szeren-
cséje (pl. kártyázás során); mákja van. 
Megy a ~a: Szerencséje van; mákja van. 
Egész este ment a hasa ’Nagy szerencsé-
je volt kártyában, egyfolytában nyert’. Vö. 
hasmenés.

hasadás fn Női nemi szerv; mizs. Ak-
kora hasadás van alatta!

hasadék fn Női nemi szerv; mizs. 
Tordai ~: ritk Ua.

hasal tn ige 1. (Éppen) ellenőrzi a kom-
mandó vagy a rendőrség, ellenőrzés alatt 
van. Éppen hasaltam, mikor hívtál, azért 
nem vettem fel a telót. 2. A rendőrség, il-
letve a büntetés-végrehajtás kezére jut, 
börtönbe kerül; bebukik. Pucolós voltam, 
gondolhatod, milyen óvatosan közleked-
tem. Egyszer megyek a 14-be, befordulok 
egy kis utcába, hát nem ott volt az összes 
zsaru. Nagy zár volt, mert kinyírtak valakit. 
Hasaltam olyat, mint az állat. 3. Leleplező-
dik, vmilyen tiltott tevékenysége kiderül; 
lebukik. 4. Bűncselekmény elkövetése 
közben tetten érik; megbukik. Ik: el~, le~, 
meg~.

hasinasi fn Édesség, finomság. [< has 
+ nassol ’torkoskodik, nyalakodik’].

hasít tn ige Jól megy, gyorsan halad; 
tempózik. Te! Ez az új rabó hasít! Három 
óra alatt Debrecenbe ért a Gyűjtőből.

haska fn Hasis, cannabisgyantából elő-
állított kábítószer. — csoki, gyurma, has
kó, méz, tégla, tortabevonó. Vö. kábszi.

haskó fn ritk Hasis (kábítószer); haska.
hasmenés fn Nagy szerencse (kártyá-

ban); mák. Ne játssz vele, olyan hasmené-
se van, mint senkinek! | Ennek már megint 
hasmenése van: egész nap nyer!

hastók fn ritk Asztal; deszka.
haszel ts ige Eszik; burkol.
haszelás fn Étel; kajesz. Van valami 

haszelás?
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hasznos fn ritk, gúny Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

hat Neki már fél ~ van: ritk Impotens, 
nemi aktusra képtelen 〈férfinak mondva〉. 
[Ti. félhatkor az óra mindkét mutatója le-
felé „lóg”]. Ennek ~ óra: Vége, odavan, el-
pusztult; finító.

hát ritk Szj: Ülj le← a ~adra, és jár-
kálj!

hátrál tn ige Szökik; té la kol. Nézd már: 
hátrál a csávó!

hátszél fn Protekció. ~e van: Protek-
ció ja van. Vö. csókos.

hátszeles mn és fn ritk Protekciós, pro-
tekcióban részesülő (személy); csókos.

háttal R: ~ álltam, mindent →láttam.
hátulgombolós mn és fn 1. Fiatalko-

rú (bűnöző, fogvatartott); efkás. 2. Naiv, 
kezdő. Te még hátulgombolós vagy ahhoz, 
hogy itt megmondd, mi legyen!

hátulkötős ~ pulóver: Kényszerzubbony; 
muszájdzseki.

hátulról Volt már ~ →tökfájered?
haver fn 1. (Felszínes) barát; kampi. 

Haver – ne feledd! Te csak haver vagy. 
Ahhoz még nem bizonyítottál, hogy ba-
rát legyél! Haver sok van, barát ritka! 
2. 〈Bizalmas megszólítás〉. Mi a há-
nyás, ~? ’Mi újság van?’ — bástya, bá
tya, csöves, faszája, faszájosom, faszám, 
faszkalap, faszos, ficsúr, fószerkám, 
földim, gádzsó, gyökér, hapsim, kampi, 
kiscsákó, kiscsávó, kisgeci, kiskö
csög, köcskös, manus, mó, more, 
morekám, moruhidroplán, moruplaloró, 
moruplésztésön, murohidroplán, muro-
pla lo ró, muroplésztésön, öccse, öcsém, 
öcsi sajt, öreg, papesz, papi, prala, pú ró, 
rakló, skac, spanom, spermafióka, sper-
ma haj der, tesa, tesó, testvér, töki, tökös. 

Vö. gennygóc. [(< ném. tny. Chawer ’barát, 
cinkostárs’: Wolf 71) < jid. χawər, chawer 
’barát, társ’ < héb. hāβēr ’ua.’ (TESz. II, 76)].

haverláda fn ritk Barát; kampi.
havernő fn Nő nem leszbikus barátnője 

női börtönben.
ház fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-

hajtási intézet; kalitka. (Seggével) →viszi 
a ~at. 2. Börtön; sitt. Ketreces ~, szüzek 

~a: Ua. Szerelem ~a: Váci Fegyház és Bör-
tön; Melegház. [< A köztudomás szerint a 
váci börtönben a legtöbb a homoszexuális 
fogvatartott]. Melyik házban ültél? 3. A 
bűn ~a: ritk A rendőrség épülete; jard. 
Gecitároló/ (→infra/ kék/ piros)lámpás ~: 
ritk Bordélyház; kurvabarlang. 4. Telt 

~ van nála: ritk Gazdag. Vö. vastag. Ö: 
álom~, félelem~, frissítő~, jard~, lincs~, 
moly~, rab~, ratyi~, tudás~, vamzer~, 
zsaru~.

hazaáruló fn ritk Áruló, besúgó; vam
zer.

hazabasz ts ige ritk Meggyilkol; haza
vág.

hazadob ts ige 1. Autóval hazavisz. Ha-
zadob valaki buli után? — eldob. 2. Megöl; 
hazavág. Ezért az uram tuti hazadob!

hazaér Már ~t a kutyája az állomásról: 
Már hosszú ideje (legalább öt éve) börtön-
ben van. Még haza se ért a kutyája az állo-
másról: Még csak rövid ideje (egy-két éve) 
van börtönben 〈a börtönben nem régóta 
levő rabnak mondják, ha nagyon panasz-
kodik, hogy már nem bírja a börtönt〉. Vö. 
eltesz, leltári szám, zsák alatt.

hazafeszít ts ige Meggyilkol; hazavág. 
Ezt a kutyát hazafeszítem, az már tuti!

hazafeszül tn ige Meghal; megmulázik.
hazajáró mn és fn Visszaeső (bűnöző), 

többszörösen büntetett (fogvatartott); zu
hanóbombázó. ~ lélek: Ua.
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hazajön tn ige 1. Végleges életfogytig-
lant kap. 2. Olyan hosszú büntetést kap, 
amiből életkoránál fogva már valószínűleg 
nem szabadul ki élve. Karesz is hazajött.

hazaküld ts ige Megöl; hazavág. Ha-
zaküld egyszer valaki, meglátod!

hazalátogat tn ige ritk Betör; becsen
get.

házaló fn Betörő; berepülős.
hazalök ts ige Megöl; hazavág.
hazalökés fn Gyilkosság; gyilok. Mi a 

balhéd? – Hazalökés és rabi.
hazamegy tn ige Öngyilkos lesz; haza

vágja magát.
hazamenő fn Szabadulás előtt álló fog-

vatartott; szabaduló. Tudod milyen menő 
vagyok? Hazamenő!

hazapakol ts ige Megöl; hazavág.
hazarak ts ige Megöl; hazavág.
hazárdírozik tn ige Kártyázik; zsugá

zik.

házasságkötés fn ritk Újonnan börtön-
be kerülők egyfajta beavató ugratása. Vö. 
beiskoláz.

hazatesz ts ige Megöl; hazavág. ~i ma-
gát: ritk Öngyilkosságot követ el; haza
vágja magát.

hazavág ts ige 1. Megöl, meggyilkol. 
— agyonpuszavel, átküld, bebetonoz, be
dob/ berak/ be(le)tesz a levesbe, elaltat, 
elás, elfektet, elföldel, elkapál, elutaztat, 
gajra tesz/ vág, hazabasz, hazadob, ha

zafeszít, hazaküld, hazalök, hazapakol, 
hazarak, hazatesz, hidegre tesz/ vág, hű
vösre tesz, jégre tesz, jegel, kampecoltat, 
kiiktat, kiikszel, kinyír, kipipál, kipusz
tít, kivon (a forgalomból/ az egyenletből), 
koporsóba tesz, lenyom, levág, levesbe 
tesz/ vág, makkoltat, megfrakkoltat, meg -
me ráz tat, megmurgáztat, megpusztít, 
mudárel, mundarel, paccsra tesz, pukkra/ 
ravatalra tesz/ vág, taccsra tesz, trére tesz. 
Vö. gyilok. ~ja magát: ritk Öngyilkosságot 
követ el. — hazamegy, hazateszi/ haza
vágja/ kivonja magát, pukkra vágja ma
gát. Vö. befalcol, benyel, csonkol. 2. El-
ront, tönkretesz (pl. egy kapcsolatot).

házi fn Börtönbeli munkát végző elítélt 
(aki pl. ételt oszt, takarít, az őröket szolgál-
ja ki, és ezért fizetést kap. — trepnibetyár. 
Vö. házicica, kisegítő.

házicica fn ritk, gúny 1. Börtönbeli 
munkát végző női elítélt (aki pl. ételt oszt, 
takarít, az őröket szolgálja ki, és ezért fi-
zetést kap (Tököl). Vö. házi. 2. Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

házigizda fn Házigazda. [< házigazda 
× gizda ’büszke; nagyképű’].

házikutya fn ritk, pej, gúny Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska.

házimozi fn ritk Tévészoba a börtön-
ben.

házkutatás fn Zárkaellenőrzés; hipis.
házszám Mondj egy ~ot!: Mondj egy 

árat! Eladó az az óra? – Miért? Érdekel? 
– Na, mondj egy házszámot!

hazugláda fn ritk 1. Rádió; hadovalá
da. 2. Hangszóró; hangos.

hé fn 1. Rendőr; zsaru. 2. ritk Fegyőr, 
börtönőr; smasszer. 3. ritk Nyomozó; nyo
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minger. [< tny. hé ’rendőrség’ < ném. tny. 
Heh ’rendőrség’ (TESz. II, 87)].

hecsi fn ritk Aprópénz. — dióbél, gomb, 
kopek, nehéz, sallang, zörgős. Vö. lóvé.

héder fn 1. Pihenés. Megnézem a fil-
met, és héder! — fájront, henye. 2. Alvás; 
szovesz. 3. Lakás, illetve hálóhely; kéró. 
4. Búvóhely; bunker. Tudsz valami tuti 
hédert? 5. Zárka; cella. [< jid. chéder ’szo-
ba, iskola’ (Száj. 17)].

héderel tn ige Alszik; szovel.
héderezik tn ige 1. Alszik; szovel. 2. Fek-

szik; szinyel. 3. Lakik. 4. Körözés miatt 
bujkál; dekkol. 5. Erdőben, parkban, nem 
saját lakáson alszik. Ik: be~, le~ik.

hédereztet ts ige 1. Szobáztat, lakása 
egy szobáját prostituáltnak kiadja, hogy az 
ott ügyfelet fogadjon. 2. Szökevényt bújtat; 
pucoltat.

hefti fn Orr. [< ném. tny. Heft ’orr’ 
(Dahn 126)]. — cserpák, csőr, dudli, gam-
ba, gambi, gambó, kilincs, szimat, szi
vattyú, tokmány, turbó.

hég fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Börtönőr; 
smasszer.
hegedű fn 1. Fűrész. — mindent nyi

tó kulcs. 2. Puska; flinta. 3. Géppisztoly; 
géppityu.
hegedűs fn gúny Besúgó; vamzer. [< 

Hegedüs hadnagy, az Egri csillagok c. Gár-
donyi-regényben szereplő áruló].
hegedűtok fn Nagy, hatalmas cipő; 

skárpi.
hegeszt tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~.
hegesztés fn A börtönajtó zárása. Volt 

már hegesztés nálatok?
hégség fn Rendőrség; jard.
hegy fn Magas, nagydarab ember; bigi.
hegyez ts ige 1. Bosszant, idegesít; fel

kóstol. 2. ~i a →répát.
hegyező fn ritk Zárka; cella.

hegyiolasz mn és fn gúny Cigány; bok
szos.

héja fn 1. Börtönőr; smasszer. 2. Rend-
őr; zsaru.

heka fn Rendőr; zsaru. [< hekus ’ua.’].
hekker fn 1. Olyan személy, aki szak-

képzettség nélkül szerelget tévét, rádiót 
stb. 2. Olyan személy, aki mások szekré-
nyébe nyúlkál. [< hacker ’számítógépeket, 
hálózatokat illegálisan feltörő informatikai 
szakember’].

hekus fn Rendőr; zsaru. [< hé ’ua.’].
hekuskocsi fn ritk Rendőrautó; mese

autó.
heló ~ba megy: Tönkre megy, elromlik; 

lepukkan. [< Búcsút lehet neki mondani].
helytartó fn ritk Az elítéltek hierar chiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

helyzet Helyzet van: Itt az idő! 〈ált. egy 
bűncselekmény kezdetének jelzésére〉.

hemi fn 1. Szemüveg; hemüveg. 2. Szem-
üveges ember; duplaszemű.
hemügő fn Szemüveg; hemüveg.
hemüveg fn Szemüveg. — hemi, he-

mü gő, ködvágó, kukker, messzelátó, pót
szem, szemüge, szemügép, távcső.

hencsel tn ige Lustálkodik, heverészik; 
pihizik. [< hencsereg ’heverészik’].

henger Beindul a ~: Elkezdődik a dolog 
(pl. a bűncselekmény végrehajtása). Mi van 
azzal a melóval, amit vártunk? – Már bein-
dult a henger. Bocs, hogy nem szóltunk!
hengerzártörő fn A hengerzárak köze-

pének eltörésére szolgáló speciális eszköz, 
ami egy mozdulattal roncsolja a zárat, és 
így az kinyitható egy csavarhúzó segítsé-
gével; zártörő.

hentes fn gúny 1. Börtönorvos; men
gele. 2. Gyilkos; killer.
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henye fn ritk Pihenés; héder. [< henyél 
’lustálkodik’].

hepaj fn 1. Hangos felfordulás. — bal
hé, csikágó, feszkó, fesztivál, tűz2. Mek-
kora hepaj volt nálatok! Áthallatszott. 
2. Bűncselekmény; balhé.

hepás mn Hepatitiszes, májbeteg.
hepiszer fn Ajándék. A csomagban volt 

valami hepiszer? [?< ang. happy ’boldog’]. 
— potova.

hepli fn Nem, nincs, semmi; nyista. 
Tudsz adni egy zacskó kávét? – Hepli! A 
múltkor is alig akartad megadni! Kérj 
mástól! ’Nem adok.’ [< epli ’ua.’].

herba fn Kábítószer; kábszi. Kettőkor 
a herba előtt talizunk ’〈A terjesztőnek te-
lefonba mondva:〉 Szükségem lenne két 
gramm kábítószerre’. 〈Hogy milyen kábí-
tószert kérnek, azt a terjesztő tudja, mert 
ismeri a megrendelőt〉. [< herbária ’kábí-
tószer’].

herbária fn Kábítószer; kábszi.
herka fn Heroin (kábítószer); hernyó.
herke fn Heroin (kábítószer); hernyó.
hermafordítva fn gúny Hermafrodita.
hernyászkodik tn ige Homoszexuális-

ként udvarol, férfi férfinak, nő nőnek tet-
szését, szerelmét igyekszik elnyerni.

hernyó fn Heroin (kábítószer). — bar
na, gubó, harkály, herka, herke, mákony, 
morfeusz, nyalcsi, szar. Vö. kábszi.

hernyózik1 tn ige Heroint fogyaszt. Vö. 
anyagozik, fóliázik.

hernyózik2 tn ige Kötekedik, akadékos-
kodik; felkóstol.

herótoz ts ige Becsmérlően beszél vkiről, 
vmiről, becsmérel; fikáz. Mit herótozol en-
gem? ’Miért beszélsz rólam rossz dolgokat?’ 
Ik: le~.

hervad tn ige 1. Haldoklik, végét járja; 
mulázik. Hervad a kapcsolatom, a csajom 

hanyagol. 2. Szomorkodik; bereccsen. Mit 
hervadsz itt?

héség fn Rendőrség; jard. [< hé ’rend-
őr’ + -ség].

hessz (hesz is) fn 1. A zárka ajtaján lévő 
kémlelőnyílás; cirkli. 2. A fogvatartottak 
ellenőrzése a zárkaajtó kémlelőnyílásán. 
Szj: Hessz (van)!: (Vigyázz,) figyel az 
őr! Vigyázat, jön az őr! Vigyázat, figyel-
nek! 〈Jelzésként:〉 He! Sz! ’Vigyázz, jön!’ 
3. Ablak; kilátó. 4. Figyelés. ~en van: Fi-
gyel; hesszel. 5. Figyelő ember; hesszelő. 
6. Börtönőr; smasszer. 7. Rendőr; zsaru. 
[< hesszel ’néz, figyel’].

hesszablak fn A zárkaajtón lévő kém-
lelőnyílás; cirkli.

hesszel ts ige 1. Betörés közben őrt áll, 
figyel. — falaz, fülel, hesszen/ résen van, 
sasol, spiccen áll/ van, spiccel, stírel, stí
rol, stíröl, szasszerol. 2. Néz, figyel, kém-
lel; dikázik. Ik: be~. [< tny. hessz ’óvatos, 
ügyes’ < ném. tny. chess, kess ’okos, értel-
mes, a bűnözésben jártas’ (Wolf 161, Dahn 
128)].

hesszelő fn 1. A zárkaajtón lévő kém-
lelőnyílás; cirkli. 2. A betörő segítője, aki 
betörés közben őrt áll és figyel. — ajtónál
ló, bagoly, bajtárs, dikházó ember, fala
zó, fedő, figyelő, hessz, jeltadó, kamerázó, 
kommandós, kukker(oló), leső(ember), 
sasoló, sasszem, simító, súgó, szentinel, 
takaró.
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hesszlyuk fn A zárkaajtón lévő kémle-
lőnyílás; cirkli.

hessznyílás fn A zárkaajtón lévő kém-
lelőnyílás; cirkli.

hetes fn Egy hétre a zárkatakarítással 
megbízott rab, aki emellett felveszi az ételt, 
és kiadja a szemetet a zárkából. [< hetes ’az 
adott héten az osztályrendért felelős tanuló 
az iskolában’].

hét-nyolc-kilenc msz Hét-nyolc-ki-
lenc!: ritk Itt az őr! Figyelnek! 〈Így jelez-
nek észrevétlenül a fogvatartottak társuk-
nak, ha veszélyt észlelnek〉.

hétvégi fn ritk Nyaralókba betörő bű-
nöző. Vö. berepülős.

hévíz fn ritk Zuhanyzó; uszoda.
hibernátor fn ritk, gúny Börtönorvos; 

mengele.
híd fn 1. Csapda, kelepce. Van ebben 

valami híd? ’Van ebben vmi csapda?’ ~ba 
rak/ tesz: Becsap; megvezet. — bekerítés, 
halászháló. 2. Lemegy ~ba: Elámul, meg-
lepődik, leesik az álla; behidal.

hideg 1. ~re tesz/ vág: a) Megöl; haza
vág. b) Börtönbe zár; bekaszniz. [< bécsi 
ném. kalt machen (tkp. hidegre csinál) 
’meggyilkol’ (ZG.)]. 2. mn Alacsony értékű 
〈kártyalap〉. (A francia kártyában a 2–10, a 
magyarban a 7–10.)

hiéna fn gúny 1. Másokon élősködő 
ember; oldalvizes. 2. Az a fogvatartott, 
aki saját érdekeit nézve mindenkin átgá-
zol. 3. Az a fogvatartott, aki erőszakkal 
elveszi társa csomagját. 4. Koldus, kére-
gető; lejmos. 5. Rég 〈Még a halálos ítélet 
idejében használt szó:〉 A halálra ítéltet az 
akasztásra kísérő fegyőr; dögkeselyű.

hiénáskodik tn ige gúny Kéreget, kol-
dul; lejmol.

hiénázik tn ige gúny 1. Kéreget, koldul; 
lejmol. 2. (Étkezdékben) a maradék ételt 
megeszi mások után.

hifeló fn ritk Tolvajlás, alkalmi lopás; 
csóresz. [< hirtelen felindulásból elköve-
tett lopás].

hilóz ts ige Pénz megszámolása közben 
becsap, a számolt pénz egy részét ellopja. 
(Első sorban az illegális valutaváltók által 
elkövetett lopás.)

hilózó fn Illegális valutaváltó, aki a 
pénz megszámolása közben a pénz egy ré-
szét ellopja. — váltós.

himbáló fn ritk Hímvessző; dákó.
himbi fn Hímvessző; dákó.
himbilimbi fn Hímvessző; dákó.
hímez tn ige Szépít, mellébeszél; rizsá

zik. Nem kell itt hímezni! Így volt és kész. 
[< hímez-hámoz ’óvatoskodva v. zavartan 
kertel’].

hínár fn Akadály. Valami hínár volt, 
azért nem tudtad megcsinálni?

hint ~i a →rizsát.
hinta fn Becsapás. Iba rak/ tesz/ ültet: 

Becsap; megvezet. Ez komoly hinta volt, 
még én se vágtam le, mi van, csak most. — 
akrem, fleó, malom.

hintaló Fordítva ül a hintalovon: gúny 
Úgy viselkedik, mint aki elfelejtette, hogy 
kicsoda is ő valójában (pl. a fogvatartott 
visszabeszél az őrnek).

hintás mn és fn Csaló; simlis.
hintázik tn ige 1. Csal; simliskedik. 

2. Kártyával csal, hamisan, nem tisztes-
ségesen játszik (pl. röminél több lapot húz 
stb.). — bejátszik, berak, cinkel, kikever, 
körmöl, körmöz, megcinkel, pacsmagol, 
paklizik.

hintáztat ts ige Tévhitben tart, becsap, 
hiteget; megvezet.

hintó fn 1. Autó, kocsi; verda. 2. Kidob 
a ~ból: Baráttal, barátnővel megszakítja a 
kapcsolatot; lepattint.

hipi fn Zárkaellenőrzés; hipis.
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hipis fn A zárkák vagy a munkahely 
ellenőrzése, melynek célja a tiltott vagy 
veszélyes tárgyak felkutatása. [< jid. hippis, 
hipiš ’kutatás, motozás’ (Bihari 1969)]. — 
akció, buli, házkutatás, hipi, hipp, hip-
pi(s), razzia. Vö. berepült a gólya, kira
kodóvásár.

hipisel ts ige Kutat, zárkaellenőrzést 
tart. — bont, ciánoz, hipiz(ik), hippel, 
hippiz(ik), kiciánoz, kutat, meszel, szét
dobja a zárkát, túr.

hipiz(ik) ts és tn ige 1. (Az őrség) ku-
tat, zárkaellenőrzést tart; hipisel. 2. Motoz, 
ellenőrzi, átkutatja a ruházatot; áthippel. 
3. (Azzal a szándékkal, hogy elvegyen vmit) 
más holmijában kutakodik, átnézi; hippel.

hipolit fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. [< Hyppolit, a lakáj, régi magyar 
film címe (és szereplője)].

hipp fn Zárkaellenőrzés; hipis.
hippel ts ige 1. (Az őrség) kutat, zárka-

ellenőrzést tart; hipisel. 2. Motoz, ellenőr-
zi, átkutatja a ruházatot; áthippel. 3. Más 
holmiját átnézi. — hipiz(ik). Ik: át~.

hippi fn Zárkaellenőrzés; hipis.
hippis fn Zárkaellenőrzés; hipis.
hippiz(ik) ts és tn ige Kutat, zárkael-

lenőrzést tart; hipisel.

hír Napi ~ek: A besúgók által a neve-
lőnek vagy az operatív tisztnek írott han-
gulatjelentés arról, hogy ki mit csinált, ki 
kivel veszett össze, kik árulják a gyógysze-
reket, drogokat stb.

híradós fn 1. gúny Áruló, besúgó; vam
zer. 2. Hírhedt, elhíresült bűnöző, akit sok-
szor mutattak a tévében. — cinkes.

hirig fn Bűncselekmény; balhé. Hiba 
volt ez a hirig, ki kellett volna hagyni.

hirigel ts és ige 1. Verekszik; brusztol. 
2. (Bokszoló) ököllel ütöget. [< tny. hirig 
’verés, verekedés’ (< ném. tny. Harigo, Ha-
ri ge ’gyilkosság’) < jid. hereg, hariga, ha-
rî ge ’gyilkosság’ (TESz. II, 117)].

hitler fn gúny 1. Német; fricc. 2. ritk 
Szobafestő; pamacs.

hitlerszalonna fn Ládában tárolt, késsel 
vágott lekvárféleség, kemény gyümölcsíz.

hív R: 〈Válasz a Hogy hívnak? kérdés-
re:〉 Baradlai Ödön, kapd be a tököm!

hivatal fn Kocsma; krimó.
hivatásos ~ ólálkodó: gúny Őr; smasz

szer.
HK Ld. háká.
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hó fn Kokain (kábítószer); kokó. Eshet-
ne a hó! ’Jó lenne egy kis kokain’.

hóbagoly fn gúny Gyenge fizikumú 
ember; nudli.
hobbibűnöző fn Olyan bűnöző, aki 

csak hébe-hóba követ el bűncselekményt.
hobó fn gúny Hajléktalan, csavargó; 

csöves.
hodály fn ritk Sok fogvatartott elhe-

lyezésére szolgáló, nagy zárka. — barakk, 
istálló, tömeglakás. Vö. cella.

hófehérke fn Kokain (kábítószer); kokó.
hofi fn LSD (kábítószer); tripp. [< 

hofman ’ua.’].
hofman fn LSD (kábítószer); tripp. [Az 

LSD-t először Albert Hofmann szintetizálta].
hógolyó →Pirított ~.
hóhem fn 1. Csavargó; csöves. 2. Al-

világi ember. — jassz, vagabund, zsivkó. 
3. Vagány, belevaló; jassz. [< tny. hóhem 
’ravasz, okos, ügyes’ (Szir. 28) < jid. 
chóchem ’okos, bölcs (Száj. 19)].

hóhér fn 1. gúny Bíró; mázsáló. 2. gúny 
Nyomozó; nyominger. 3. Bérgyilkos. — 
killer, létszámcsökkentő, problémameg
oldó.

hoki fn Férfi önkielégítés. — alsófogás, 
farokmarcsa, farokverés, kézimarcsa, 
kézimunka, lazítás, madárfogás, ma
jomcsapda, makiverem, marokmarcsa, 
matyi, pornófilmnézés, recska, rejsz, 
zsibi. Vö. egy sima, egy fordított; 
musitarara, önki.

hokihelyiség fn ritk Illemhely; retyó. 
[< hoki ’önkielégítés’].

hokitokihely fn ritk Illemhely; retyó. 
[< hoki ’önkielégítés’ × ang. walkie-talkie 
’hordozható rádiótelefon’].

hokizik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez. — akciózik, babázik, bolondozik, 
botozik, cibál(ja a répát), csuklóra gyúr, 
csuklózik, dzsojsztikozik, evez, fényesíti 

a bohócot, hegyezi a répát, játszik, kar
dozik, kézimarcsázik, kézimunkázik, 
kicsapja a lasszót, kitáraz, köpül, köny
nyezteti a krokodilt, lemegy jógába, lete
jel, ma ki zik, markozik, marokmarcsázik, 
ma tyi zik, mókázik, művelődik, össze
fekszik marokmarcsával, políroz(za a 
bohócot), racskázik, racsnizik, ragázik, 
ráránt, recskázik, rejszol, répázik, sáto
rozik, síel, sportol, szálkásít, szétmárelja 
magát, veri a farkát/ faszát/ kárit/ lompost, 
veri magát, zsibizik. Vö. önkizik.
hólelkű mn Bűntelen, ártatlan; fehér

lelkű. Kell egy jó ügyvéd, aki elhiteti a bí-
róval, hogy hólelkű vagyok!

holkabolka fn ritk Lopás; csóresz. [?< 
Lolka és Bolka, egy lengyel rajzfilmsorozat 
két szereplője].

holleanyó fn ritk Női fegyőr, börtönőr; 
csukibaba. [< Holle anyó, a Grimm testvé-
rek egyik meséjének szereplője].

holmi fn Lopott tárgy; szajré.
homályvágó fn ritk Szem; jákó.
hombárfej fn Nagy fej.
hombárfejű mn ritk Nagy fejű ember. 

— üszőfejű.
homérosz fn gúny Meleg, homoszexu-

ális férfi; ratyi. [< Homérosz × homosze-
xuális].

homi fn Homoszexuális férfi; ratyi.
homó fn ritk Homoszexuális férfi; ratyi.
homok Szj: Egy kis ~ kerül a gépezetbe: 

gúny Homoszexuális lesz; bebuzul.
homokóra fn gúny Meleg, homoszexu-

ális férfi; ratyi.
homokos mn és fn Homoszexuális (fér-

fi); ratyi. Szh: Olyan, mint a tengerpart: 
langyos és ~: Homoszexuális; ratyi. Olyan, 
mint a sivatag: meleg és ~: Ua. [< homo-
szexuális].
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homokozik tn ige Homoszexuális kap-
csolatot folytat. — ratyináltkodik, rotyog. 
Vö. retúrozik.

honvágy fn Szökési szándék; télakvágy. 
~a van: Szökési szándékot forgat a fejében. 
Vö. Miért szökött meg? – Honvágyam volt. 
| Te, miért nézegeti az új csávó a rácsokat 
folyton? – Biztos honvágya van.

hordár fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

horgászik tn ige Áldozatot keres, vá-
laszt ki, majd a terhére bűncselekményt 
követ el; halászik.

hosszúpuska fn Magas ember; bigi.
hotel fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-

rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
3. Börtön, ahol nem nagy a szigorúság, 
enyhék a szabályok; szanatórium. 4. Zár-
ka; cella. Ö: grand~.

hóvirág fn ritk Fiatalkorú bűnöző, fog-
vatartott; efkás.

hozó fn Csempész; síber. Átjött már a 
hozó a vámon?

hozzácsap ts ige Odaad; idecsapat. 
Csapd hozzám! ’Add ide!’

hörpi fn ritk Szeszes ital; pia.
hőscincér fn gúny Nagyképű, bekép-

zelt, nevetségesen gyenge ember, aki me
nőnek szeretne látszani; álmenő.
hőscincérkedik tn ige Nagyképűskö-

dik, beképzelten viselkedik, magát a töb-
bieknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja, 
jóllehet erre semmilyen (erő- vagy észbeli, 
anyagi) alapja nincs; álmenősködik.
hőscincérláb fn gúny Vékony láb. Olyan 

hőscincérlábat még nem láttál!
hősöktere fn ritk Börtönudvar; korzó. 

[< Hősök tere, tér Budapesten].
hugyál tn ige ritk Vizel; brunyál.
hugyi fn ritk Vizelet; brunya.

hugyil tn ige ritk Vizel; brunyál.
hugyizik tn ige Vizel; brunyál.
hugyozó fn Vécé; retyó.
hullaszállító fn ritk Rabszállító autó; 

rabó.
hurcolkodik tn ige ritk Megy; avázik.
hurka mn gúny Kövér, elpuhult, gyen-

ge ember; pacal.
hurkás mn és fn gúny Debreceni, haj-

dú-bihari (ember). 〈Főként a nyíregyháziak, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek használ-
ják.〉

hurok ~ba lép: ritk Bajba kerül; trére 
fut.

húsdaráló fn Nehéz helyzet. Arról is 
jönnek a zsaruk! Ez egy húsdaráló.

húsos fn 1. Rabszállító autó; rabó. 
2. Szállításos (rabszállító) őr. Vö. smasszer.

húsoskocsi fn Rabszállító autó; rabó.
huszados fn gúny, Rég Rendőr vagy 

börtönőr tizedes.
húszas fn ritk Húsz napos magánelzá-

rás fenyítés.
húszdekás mn és fn gúny, pej Vékony, 

sovány, gyenge (ember); csontrakéta.
húszkilós mn és fn gúny, pej Vékony, 

sovány, gyenge (ember); csontrakéta.
hússzállító fn Rabszállító autó; rabó.
húz ts és tn ige 1. Lop; csór. Húztam egy 

cigit a boltban. 2. (Ált. illegálisan) pénzt 
szerez; szakít. 3. Megy; avázik. Húzz a 
rákba/ vérbe!: Menj a fenébe! Mondtam már, 
hogy húzz a vérbe, ha én bejövök a disz-
kóba! Nem lehetünk ketten egy helyen! Ik: 
el~, le~, meg~. →Faszra ~. ~zál →bőrt 
a fogadra! ~zza a →bélést. →Karóba ~. 
→Nyakra ~. →Nyársra ~.

húzás fn Kártyával való csalás, amikor 
a lapok szélét bereszelik. Vö. cinkel.

huzat ~ot kap: Kiderül, kitudódik. A 
tegnapi verekedés huzatot kapott! Megtud-
ták az őrök.
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húzgál ts ige Különböző ürügyekkel 
folyton kéreget, rendszeresen kicsal, elvesz 
tőle vmit; húzogat.

húzó fn 1. Kártyajátékban csaló, ha-
miskártyás; cinkes. 2. Húzóra: Egy húzás-
ra. Láttad a csávót? Egy húzóra megitta a 
dobit!

húzogat ts ige Különböző ürügyekkel 
folyton kéreget, rendszeresen kicsal, elvesz 
tőle vmit. — cibál, csapolgat, fejeget, 
fosztogat, húzgál, lehúz, leránt, leszed, 
nyúz, ráncigál, rángat.

húzogató fn Kártyajátékban csaló, ha-
miskártyás; cinkes.

húzom- szn Huszon-. (Húzomegy: hu-
szonegy, húzomkettő: huszonkettő stb.)

húzós I. mn 1. 〈Kártyára mondva:〉 Olyan 
〈kártya〉, amely lapjainak oldalát nagyon fi-
nom smirglivel egy adott szisztéma szerint 
lecsiszolták, így az ezt ismerő hamiskár-
tyás a neki szükséges lapot tudja kihúzni 
a pakliból. ~ kártya: Hamiskártya. 2. Gaz-
dag; vastag. 3. Veszélyes, nehezen kivite-
lezhető, kockázatos, rizikós; meleg. II. fn 

1. Kártyajátékban csaló, hamiskártyás; cin
kes. 2. Zsebtolvaj; zsebes. 3. Tolvaj; bugás.

húzott mn Lopott; durrantott. ~ cucc: 
Lopott holmi; szajré.

hülyít ts ige Üres ígéretekkel áltat, hi-
teget; kábít.
hűsöl tn ige Büntetését tölti, börtönben 

van; ül. [Vö. hűvös ’börtön’].
hűt ts ige Eltesz későbbre; jegel. Miért 

nem verted meg a palit? – Hűtöm egy kicsit 
az ügyet.
hűtő fn Megnyitott csap, vécétartály, 

ablak. (A romlandó élelem hűtését – tiltott 
módon – télen az ablakban, nyáron a vé-
cétartályban vagy a csap alatt folyóvízzel 
oldják meg.)
hűvös fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-

rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
~re vág: Börtönbe zár; bekaszniz. 3. Bör-
tön, ahol nem nagy a szigorúság, enyhék 
a szabályok; szanatórium. 4. Rendőrségi 
fogda; pandesz. 5. ~re tesz: Megöl; haza
vág. Vö. hidegre tesz.
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I, Í
ica fn Ketamin (kábítószer); ípor.
icci fn gúny 1. Zsidó; biboldó. 2. Irigy, 

fukar, smucig ember; tárolós.
idebilukszol ts ige Idenéz. Tegyétek el! 

Idebilukszol az őr! Vö. bilukszol.
idecsapat ts ige Idead. 〈Többnyire fel-

szólításként:〉 Csapasd ide!: Add ide! — 
hozzácsap, idecsavar.

idecsavar ige 1. ts Idead; idecsapat. 
〈Többnyire felszólításként:〉 Csavard ide!: 
Add ide! Idecsavart két kávét, és négyet 
kér vissza! 2. tn Ideszalad, idefut. 〈Több-
nyire felszólításként:〉 Csavarj ide!: Sza-
ladj, fuss ide!

idegenvezetés fn Rablás külföldi sérel-
mére; rabi.

ideiglenes ~ lakhandi←.
időúr fn Életfogytiglanra ítélt fogvatar-

tott; életfogytos.
igázik tn ige Dolgozik; bulcsizik. Hol 

igázik a tesód? – A bútorba.
igazmondó fn gúny Áruló, besúgó; 

vamzer.
igazoltat ts ige Cigarettacsikkeket szed 

össze; csikkezik.
igazságosztó fn Rendőr; zsaru.
igazságszerető fn gúny Besúgó, áruló; 

vamzer.
igazságtevő fn gúny Besúgó, áruló; 

vamzer.
ikra fn Ürülék, széklet; kula. Valaki ben-

ne hagyta az ikrát a vécében, le se húzta!
ikrázik tn ige Ürít, székel; kulázik. Ki 

ikrázott ilyen büdöset?

iksz I. szn ritk Tíz. — des, mallér. [< 
római X]. II. fn Döntetlen. Mi lett a bunyó 
eredménye? – Iksz.

íkúbajnok fn gúny Műveletlen, buta; 
gyökér.

íkúbetyár fn gúny Műveletlen, buta; 
gyökér.

íkúlájt fn ritk, gúny Buta, műveletlen; 
gyökér. [< IQ + ang. light ’könnyű, cse-
kély’].

iloj fn Ketamin (kábítószer); ípor.
ilonka fn Ketamin (kábítószer); ípor.
imádkozik tn ige Vallomást tesz; dalol.
imbuszkulcs →Fordító ~.
imejes mn gúny Bolond; dilinyós. [< 

imejis ’ua.’].
Imeji fn Igazságügyi Megfigyelő és 

Elmegyógyító Intézet (a börtönök „elme-
gyógyintézete” a Budapesti Fegyház és 
Börtön területén). [< IMEI, hiv. röv.]. — 
Kabaré, Viccosztály.

imeji fn Az Imejiben történő kezelés, 
megfigyelés. Imejivel fenyegették a rabot.

imejis mn gúny Bolond; dilinyós. [< 
IMEI ’Igazságügyi Megfigyelő és Elme-
gyógyító Intézet’].

inas fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

indexes mn és fn Áruló, besúgó; vam
zer.

indiai mn és fn Cigány; bokszos.
indián fn Cigány; bokszos.
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indul ~ a gépezet: 〈Szabadulás előtt 
álló fogvatartottak mondják:〉 Hamarosan 
szabadulok. →Üzletelni ~.

informatikus fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

informátor fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

informer fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer.

infralámpás ~ ház: a) Bordélyház; kur
vabarlang. b) Night-club.
ingyenélő fn ritk 1. Prostituált kitar-

tott szeretője, illetve nőt védelemért, pén-
zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer. 
2. pej Fegyőr; smasszer.

injekcióz (ált. inekcióz) tn ige Folya-
matosan kötekedik, bosszant; felkóstol.

intézet fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

intézetis mn és fn Állami gondozott 
(fiatal, gyerek); zacis.
intéző fn Problémamegoldó, bármilyen 

kényes helyzetet megoldó személy.
iparitanuló mn és fn ritk Kezdő bű-

nöző, első bűntényes (fogvatartott); első
bálos.

iparos fn 1. Prostituált; rinya. Hány 
iparosod dolgozik? 2. Nagyban bűnöző, 
sok bűncselekményt elkövető, csak ebből 
élő ember; másképpvállalkozó.

ípor fn Az állatgyógyászatban lónyugta-
tó ként ismert Ketamin kábítószerként hasz-
nálva. [< I-por]. — bírónő, ica, iloj, ilonka, 
mami, nagyi, nagymami, öregasszony.

ipsó fn ritk Ember, férfi; fószer. [< ipse 
’ua.’].

IQ- Ld. íkú-.
irány ritk Szj: ~ a megélhetés!: 〈Szaba-

dulás előtt használt kifejezés〉. ~ Horány!: 
Nosza, rajta, menjünk!

iroda fn ritk 1. Illemhely; retyó. 2. Pa-
rancsnoki szoba; pirosszőnyeg.

isi fn Börtöniskola; suli. Jössz ma isi-
be?

iskola fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. 3. Ketaminnal kevert kokain (ká-
bítószer).

iskoláz tn ige Bokszedzésen kézre hú-
zott papucsot ütöget; papucsozik.

ismerkedik tn ige 1. Szemtelenkedik, 
kötekedik; felkóstol. Mit akar az? Ismerke-
dik veled? 2. Kötekedik, beleköt (többnyire 
azzal a szándékkal, hogy felmérje a másik 
erejét, szándékait, bátorságát); felkóstol.

istálló fn ritk 1. Illemhely; retyó. 2. gúny, 
Rég Rendőrségi fogda; pandesz. 3. Sok 
fogvatartott elhelyezésére szolgáló, nagy 
zárka; hodály.

isten ritk Szj: ~ áldjon, visz a víz!: 〈Sza-
badulás előtt álló fogvatartottnak mondják 
társai búcsúzóul〉.

istenkirály mn Nagyon jó; lácsó. Is-
tenkirály volt az ebéd!

iszapszemű →Vén ~ rája.
iszik tn ige gúny Orálisan közösül, fér-

fit szájjal kielégít; szop.
iszkiri fn Szökés; télak. [< iszkiri ’〈gyors 

távozásra való felszólításként v. menekülés, 
gyors futás érzékeltetésére használt msz〉’].

iszkirin fn Írás. Mit csinálsz délután? – 
Edzek, utána iszkirin anyunak.
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iszkirizik tn ige Megszökik; té la kol.
itat ts ige gúny Orális közösülésre kér 

vagy kényszerít; szopat.
itatás Szj: ~ra →összeáll!
itatósrablás fn Az áldozat leitatása utá-

ni kirablása. — ittasvezetés, ivósrablás. 
Vö. rabi.

ítélde fn Bíróság; csikamelda.
ítész fn Bíró; mázsáló. Egy szigorú 

ítészt fogtam ki.

ittasvezetés fn Bűncselekmény, ami-
kor a rabló az ittas embert kivezeti a kocs-
mából, és elveszi az értékeit; itatósrablás.

ív fn 1. Kapja az ~et: Piszkálódás cél-
táblájává vélik, gúnyolódnak vele, rájár a 

rúd, kitolnak vele; szív. 2. LSD-vel átitatott 
bélyeg (kábítószer); bélyeg.

ível tn ige 1. Siet; tempózik. 2. Vizel; 
brunyál. ~ egy sárgát: Ua. Ível egy sárgát 
a drogteszthez.

ivósrablás fn Részeg kirablása; itatós
rablás.

izéhozé fn Magyarázkodás, mellébeszé-
lés; rizsa. Nem kell az izéhozé, mondd el, 
hogy történt!
izélős mn ritk, gúny Erőszakos nemi 

közösülést elkövető személy; kajakkúró.
izomagy fn gúny Erős, de buta ember; 

kajak.
izomagyú fn gúny Erős, de buta ember; 

kajak.
izomból hsz Erőből, ész nélkül. Izom-

ból verekedett csak, azért kapott ki. Min-
dent izomból akar megoldani. — bikából.

izomkodó mn ritk, gúny Verekedős em-
ber; bunyós.

izomtorony fn ritk Izmos, kisportolt 
testű ember; kajak.

ízület fn ritk Női nemi szerv; mizs.
izzasztó fn ritk Rendőrségi fogda; 

pandesz.
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jagelló fn 1. Rendőr; zsaru. 2. ritk 
Fegyőr, börtönőr; smasszer. [< cig. jagalo, 
jagālo ’rendőr’ (Vek. 79) × Jagelló (törté-
nelmi uralkodó család)].

jagellóság fn Rendőrség; jard.
jájen fn Pénz; lóvé. [< tny. jajem, jajen 

’borravaló’ < jid. jajin bor (Dahn 139)].
jakesz fn ritk Dzseki; jakó.
jakó fn 1. Kabát; pufi. 2. Dzseki. — 

blöró, jakesz, lajbesz, lajbi, pufajka, uj
jas, zubbony, zubonó. Vö. pufi. [< ném. 
Jackett, Jacke ’kabát’ (Faz. 124)].

jákó fn Szem. [< cig. jākh, jāk ’szem’ 
(Vek. 79)]. Jákó tu jákencá ’Szemtől-szem-
be’ 〈egy film címe〉. — csecsebogyó, gubó, 
homályvágó, kamera, kukella, látóka, 
leső, messzelátó, pásztázó, pilács, skuló, 
távcső.

jaksi fn ritk Egyfajta kártyajáték, ahol 
a játékosnak előre meg kell mondani, hogy 
mennyit üt a végére.

jamesbandi Ld. dzsémszbandi.
jampec fn Nagyképű, beképzelt ember; 

nagyarcú. [< szleng jampec ’divatmajom’ 
< jid. jampoc (tsz. jampec) ’bolond, ütődött’ 
(TESz. II, 258, Bihari 1966)].

jampeckodik tn ige 1. Dicsekszik, kér-
kedik, feldicséri magát, fölényeskedik; ha-
bisz tis ke dik. 2. Nagyképűsködik, bekép-
zelten, provokatívan viselkedik, hőzöng, 
erejével kérkedik, magát a többieknél erő-
sebbnek, fontosabbnak mutatja; menőskö
dik.

jampi fn Utcagyerek. [< jampec].

jampiskodik tn ige 1. Dicsekszik, kér-
kedik, feldicséri magát, fölényeskedik; ha-
bisz tis ke dik. 2. Nagyképűsködik, bekép-
zelten, provokatívan viselkedik, hőzöng, 
erejével kérkedik, magát a többieknél erő-
sebbnek, fontosabbnak mutatja; me nős kö-
dik.

japán ~ áru: ritk Hamis pénz; állé. 
[< tny. Japanesische sajre, japán szajré 
’könnyen felismerhető lopott holmi’ (Áll. 
33, Faz. 124)].

japcsi mn és fn Japán. — japó.
japó mn és fn Japán (ember); japcsi.
jár Szj: Úgy ~sz, mint a volt →felesé-

gem: jól meg foglak baszni.
járandóság fn Erősebbnek fizetett ci-

garetta, kávé egy üzletből; adó. Na, hoztad 
a járandóságom?

járási ~ csikamelda←.
jard (írásban gyak. yard) fn 1. Rend-

őrség. — a bűn háza, álomház, barlang, 
cifrapalota, darázsfészek, desztóság, 
fe hér ház, félelemház, hégség, héség, 
jagellóság, jardház, jardság, klub, kopó
ság, kripta, madárkalitka, menedékház, 
mesepalota, milícia, mókusőrs, óberhé, 
palota, policáj, police, ratyiház, szopató, 
tovelda, trépalota, vamzerház, vár, vi
dám fiúk klubja, zsaruház, zsarupalota, 
zsaruság, zsarutanya. 2. Rendőr; zsaru. 
[< ang. Scotland Yard ’a brit rendőrség 
(központja)’ (Faz. 124)].

jardház fn ritk Rendőrség; jard.
jardság fn Rendőrség; jard.

J
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járkálási ~ bíróság: Járási, megyei bí-
róság. Vö. csikamelda.

járkálda fn ritk Napi séta a börtönben; 
körözés.

jártató fn ritk Börtönudvar; korzó.
jassz fn 1. Vagány, belevaló. — hóhem, 

pujáró, zsivkó. 2. Alvilági ember; hóhem. 
[?< ném. tny. Jasser ’kabáttolvaj’, Jaß ’ka-
bát’ (TESz. II, 264)].

jasszkari fn ritk A többieknél erősebb, 
magának öklével tekintélyt, tiszteletet kiví-
vott, társai által vezetőnek elfogadott fog-
vatartott; menő. Nagy a pofád, mi? Mire 
vagy ilyen jasszkari? Se erőd, se eszed!

jasszkariskodik tn ige Nagyképűskö-
dik, beképzelten, provokatívan viselkedik, 
hőzöng, erejével kérkedik, magát a többi-
eknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; 
menősködik.

jasszoskodik tn ige Nagyképűsködik, 
beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; me
nősködik.

jatagán fn Kar, bicepsz; malac. Nézd, 
a csávónak mekkora jatagánja van! [< ja-
tagán ’hullámosan hajlított pengéjű, tőr-
szerű keleti kard’].

játék fn 1. Fegyver; célszerszám. Van 
nálad játék? 2. Pisztoly; stukker. 3. Puska; 
flinta. 4. Géppisztoly; géppityu. 5. Mobil-
telefon; basaveló. El kell dugni a játékot! 
6. Pénz; lóvé. Mennyi játék van a zsebed-
ben? 7. →Meleg ~. Ö: guruló~.

játékos I. fn 1. →Fiatal ~. 2. Hímvesz-
sző; dákó. II. mn Szexben ügyes, nagy tu-
dású, leleményes. Nem nagy a faszom, de 
játékos! Jobban ki tudlak elégíteni, mert 
tudom a módját, hogy kell!

játszik tn ige 1. ~sza a(z) eszét/ picsá-
ját: gúny a) Nagyképűsködik, beképzelten, 
provokatívan viselkedik, hőzöng, erejével 
kérkedik, magát a többieknél erősebb-
nek, fontosabbnak mutatja; menősködik. 
b) Hangoskodik, hőbörög, őrjöng, tombol; 
balhézik. →Seggbeverősdit ~ik. 2. A bör-
tön boltjában vásárol; spájzol. Mennyiért 
játszol? ’Mennyiért vásárolsz a börtön-
boltban?’ 3. Csak (oda) ~ik: Férfi szerepű 
homoszexuális, aki nem retúros. →Oda-
vissza ~ik. →Retúrban ~ik. 4. 〈Férfi〉 önki-
elégítést végez; hokizik. 5. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug.

játszótér fn Sétaudvar; korzó.
jatt fn 1. Pénz; lóvé. Kaptál jattot? 2. Fi-

zetés, fizetség; rodesz. A kuverosok jattot 
kapnak. 3. Borravaló. [< jatt ’kéz, kar’ < 
ném. tny. Jad, Jat ’kéz’ < jid. jad ’ua.’ < 
héber yād ’ua.’ (EWUng. 641)].

jattol I. ts ige Fizet; kicsenget. Jat-
toltak az esti melóért? Ik: le~. II. tn ige 
Kezet fog; lekezel. Jattoltunk, akkor nincs 
harag? Ik: le~.

jattos fn ritk 1. Kéz; csülök. 2. Kar, bi-
cepsz; malac. 3. Izmos, erős ember; kajak. 
[< jatt ’kéz, kar’].

javítós mn és fn 1. Javítóintézetet meg-
járt (személy). 2. Nem tisztességes életet 
élő, a közösségi normákat megsértő, bű-
nözői életmódot folytató, gonosz (ember). 
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Te biztos javítós vagy! ’Te biztos bűnöző 
vagy!’

Jean Ld. zsan.
jég fn 1. ritk Kokain; kokó. 2. ~re tesz: 

a) Megöl; hazavág. b) Eltesz későbbre, el-
halaszt; jegel.

jegel ts ige 1. Megöl; hazavág. 2. Eltesz 
későbbre, elhalaszt. — hűt, jégre tesz.

jegy ~et vált a másvilágra: ritk Meghal; 
megmulázik. 〈Súlyos hibázásra mondva:〉 
Ezzel megváltottad a jegyed a másvilágra! 
’Ezért egészen biztosan megölnek’. ~ed 
van!: Számodra már nincs visszaút! (Ti. 
olyan bűncselekményeket követ el, ami 
után vagy megölik, vagy életfogytiglanra 
börtönbe kerül.)

jek(k) szn Egy. ~ben: Egyedül; ma
gánzóként. Dema jek →tubáló! ’Adj egy 
cigarettát!’ [< cig. jek ’egy’ (Vek. 62)].

jeksej fn ritk Száz forint(os bankjegy, 
illetve pénzérme); kiló. [< cig. jek ’egy’ + 
šel ’száz’ (Vek. 62, 153)].

jelentés fn Besúgótól származó írásos 
feljegyzés, jelentés vmilyen börtönbeli tör-
ténésről a hivatásos személyzet, nevelő stb. 
számára.

jeltadó fn ritk A betörő segítője, aki be-
törés közben őrt áll; hesszelő.

jergli fn ritk Fogda; fogszi. [< tny. jergli 
’toloncház’ < ném. tny. Jergel ’kitoloncolás, 
kiutasítás’ (Dahn 140)].

jó Benne van a ~ban: ritk Protekciója 
van a börtönben. Vö. csókos. ~ a →pálya. 
~ a →térképen.

jobbágy fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 

kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. →Talpas ~: Ua.

jobbos ~ kifli: tréf 〈Az ételosztóknak 
mondott ugratásban:〉 Jobbra görbülő kifli. 
Nekem csak jobbos kiflit adtál?!

jócsávóskodik tn ige Nagyképűskö-
dik, beképzelten, provokatívan viselkedik, 
hőzöng, erejével kérkedik, magát a többi-
eknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; 
menősködik.

jófiú fn 1. Sok börtönt megjárt ember; 
kemény. 2. Jól verekedő ember; ütőképes. 
3. Becsületes, belevaló, mások által elfoga-
dott, megbízhatónak tartott ember; fer. Vö. 
jógyerek. 〈Előfordul nyírségiek szájából 
verekedés kezdeményezésekor is:〉 Jófiú-
nak érzed magad?! – Nem! Te vagy csak 
a jófiú! 〈és a válasz után már kezdődik is a 
verekedés〉.

jog →Elsőbbségi ~.
jóga Lemegy Iba: 〈Férfi〉 önkielégítést 

végez; hokizik.
jógázik tn ige ritk Gyermeket szül; le

petézik.
jogerős fn Jogerősen elítélt fogvatar-

tott, aki a börtönben ítéletét tölti. — töltős. 
Vö. előzetes, sittes.

jógyerek fn 1. Sok börtönt megjárt em-
ber; kemény. 2. Jól verekedő ember; ütő
képes. 3. Becsületes, belevaló, mások által 
elfogadott, megbízhatónak tartott ember; 
fer. (A jógyerek igazából olyan hatalom-
mal és presztízzsel rendelkező, magas stá-
tuszú fogvatartott, akire a felsorolt három 
jelentés egyszerre érvényes. „A jógyerekek 
hasonlóan erősek, sőt néha erősebbek a 
menőknél. Csak más a mentalitásuk. Sze-
rényebbek, magukat megvédik, ha kell, és 
másokat sem piszkálnak.” Fiáth 2012: 157.) 
Vö. jófiú.

jógyerekeskedik tn ige 1. Nagyképűs-
ködik, beképzelten, provokatívan viselke-
dik, hőzöng, erejével kérkedik, magát a 
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többieknél erősebbnek, fontosabbnak mu-
tatja; menősködik. 2. Jópofáskodik, bizal-
maskodik.

joint Ld. dzsoint.
jóízű mn Tetszetős, kedvére való. Na, 

ez az ötlet jóízű!
jojó fn ritk Kábítószer; kábszi.
jóság fn 1. Jelentős érték, bármi, ami a 

nehezen elérhető (a börtönben pl. szeszes 
ital, kábítószer, nők stb.); okosság. Elmen-
tem betörni a Jocóval. – És mi volt? – Jó-
ság! Húztunk fejenként egy-egy gurigát. 
’Szereztünk egy-egy milliót.’

jószág fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 

kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.
jótevő fn ritk Nőt védelemért, pénzért 

prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
jóvérű mn Bátor, nem félős; vagány.
jön ~ a kaja/ moslék: Ebédosztás van. 

→Beljebb ~ vhány évre.
júdás fn Áruló, besúgó; vamzer. [A 

bibliai Júdás nevéből].
júlia fn durva Homoszexuális kap-

csolatban a női szerepű férfi; köcsög. Szj: 
Bejött mint Rómeó, kimegy mint ~: durva 
Homoszexuálissá válik; vö. bebuzul.

juliska fn durva Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög.
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kabala fn gúny Protekciós, protekció-
ban részesülő személy; csókos. Az őr ka-
balája.

Kabaré fn gúny Igazságügyi Megfigye-
lő és Elmegyógyító Intézet; Imeji.

kabát msz Kabát! Viszlát! [< Kalap 
’ua.’].

kábel fn Ürülék, széklet; kula. ~t fek-
tet/ rak: Nagydolgát végzi, székel; kulázik.

kábelagyú fn Villanyszerelő; fázisker
gető.

kábelez tn ige Székel, ürít; kulázik.
kabi fn ritk Kábítószer; kábszi.
kábít ts ige Üres ígéretekkel áltat, hite-

get. — altat, hülyít, olt, palizik, ringat, 
sárkányosat beszél. Vö. kamuzik, rizsá
zik.

kábszer fn Kábítószer; kábszi.
kábszi fn Kábítószer. — anyaeper, 

anyag, bódító(szer), bogyó, cucc, dobi1, 
dolog, drogica, herba, herbária, jojó, 
kabi, kábszer, kera, motyó, narkó, por, 
repülősó, selyem, szer, szinyó, táp(szer). 
Vö. barnaolíva, bélyeg, csikágó, édes, fű, 
gina, gomba, harang, haska, hernyó, 
kokó, krek(k), pénból, spuri, szimat, 
szipu, szpíd, tripp.

kacagtatós ~ cigaretta←.
kacor fn ritk Macska; skodri. [< Kacor 

király, népmese macska főhőse].
kacsa fn 1. Feszítővas, páncélfeszítő; 

pájszer. 2. 〈Ált. tsz.-ban:〉 Kacsák: Kette-
sek a francia kártyában.

kacsaszájú fn gúny 1. Fecsegő; szófo
só. 2. Besúgó, áruló; vamzer. [Ti. „jár a 
szája, mint a kacsa picsája”].

kacsázik ts ige Hazudik; kamuzik. [< 
kacsa ’álhír’].

kacsazsír fn Nemi izgalom okozta ned-
vesség nőknél.

kacsó Szj: Lökd/ Dobd fel a ~idat!: Állj 
ki verekedni! Vö. felpakol.

kadét fn ritk Fogvatartott; sittes.
kaffog ts ige Az orra alatt véleményt 

mormog. [< kaffog ’vakkantásszerű hangot 
ad’]. — lázad, puttyog.

kágyékás mn és fn gúny 1. Bolond, 
buta (ember); dilinyós. 2. Kényszergyógy-
kezelés alatt álló (fogvatartott). [< kgyk. 
’kényszergyógykezelés’].

kagyló fn Fül; lokátor.
kagylózik ts ige Fülel, hallgatózik; ra

darozik.
kaja fn Étel, ennivaló; kajesz. Ferde-

szemű ~: Rizs. Mohás ~: A muszlimok ál-
tal fogyasztható, az iszlám vallás szabályai 
szerinti étel. Jön a ~: Ebédosztás van. [< 
kajál ’eszik’].

kajak mn és fn 1. Erős, izmos (kispor-
tolt) (ember). Kajak ez a csávó. — állat, 
arnoldka, badis, benga, bika, fitt, gyógy
szerzabáló, gyúrós (állat), izomagy(ú), 
izom torony, jattos, kajakos, kottás, ott 
van (a mozgatáson/ spiccen/ szeren/ top
pon) (maximálisan), toldi, vácinéger, 
zorál(ó), zorkó, zura(l), zuráló(s). Vö. ki 
van gyúrva. 2. Erő; kakaó. Van benne ka-
jak! 3. Erőszakos, verekedős (ember); kan

K
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nibál. 4. Erőszak. ~ra vág/ vesz: Megver; 
elmáráz. 5. Nemi erőszak; kajakkúrás. 
[< jid. kojach, kojech ’erő’ (Dahn 143)]. Ld. 
még kajakra.

kajakbalhé fn Erőszakos bűncselek-
mény. Vö. balhé.

kajakbaszás fn Nemi erőszak, erősza-
kos közösülés; kajakkúrás.

kajakbaszó fn Erőszakos nemi közösü-
lés bűntette miatt elítélt fogvatartott; nemi 
erőszakot elkövető egyén; kajakkúró.

kajakember fn ritk Erőszakos ember; 
kannibál.
kajakkéregető fn Rabló; punyer.
kajakkúrás fn Nemi erőszak, erőszakos 

közösülés. — erőszakos köszörülés/ makk
szopás/ reszelés, fo sá sig ba szás, gyorsba
szás, gyorsköszörülés, gyorskúrás, kajak, 
kajakbaszás, kajakmakkszopás, kajak
nyalás, mandulavizit. Vö. beköcsögölés, 
dugás, fasz alatt.

kajakkúró fn Erőszakos nemi közösü-
lést elkövető személy. — gyorsbaszó, izé
lős, kajakbaszó, pisztolyozó.

kajakmakkszopás fn ritk Nemi erő-
szak; kajakkúrás.

kajakmeló fn gúny Kötelező munka.
kajaknyalás fn ritk Nemi erőszak; ka

jakkúrás.
kajakos mn 1. Erős, izmos (kisportolt); 

kajak. 2. Erőszakos, erőszakra hajlamos, 
verekedős; kannibál.

kajakoskodik tn ige Erőszakoskodik, 
erőszakkal megszerzi, amire szüksége van; 
kajmárkodik.

kajakra hsz 1. Akarata ellenére erővel, 
erőszakkal. Kajakra leránt vkit: Erőszak-
kal orálisan közösül vkivel; vö. leszop. 
(Tökölön azt, aki nem volt benne a zár-
kaközösség tiltott dolgaiban, azt kajakra 
lerántotta egy köcsög, aki aztán ellene val-
lott volna, ha beszél a nevelőnek; így érték 
el, hogy az is biztosan hallgasson, akiben 

nem bíztak.) 2. Erővel, erőszakkal. Kinyi-
tottam az ajtót kajakra. 3. Tényleg, való-
ban, istenbizony. Ez kajakra így van, tesó!

kajál ts ige 1. Eszik; burkol. 2. Elhisz; 
bevesz. Ik: be~, meg~. [< kajál ’eszik’ < 
cig. xal, hal ’eszik’ (Vek. 71), TESz. II, 
306].

kajálda fn Ebédlő, étterem. — csám-
csog da, etető, kajáztató, mennyország, 
zabálda.

kajás mn Éhes. Szh: Olyan kajás vagyok, 
hogy hülyének látok mindenkit. — boka, 
bokha, bokhaló(s), flamós, halódiás, ha
lós. Vö. dokhesz.

kajázik ts ige Eszik; burkol.
kajáztató fn 1. Ebédlő, étterem; 

kajálda. 2. A fegyintézetben a látogatók-
kal való beszélgetésre használt helyiség; az 
ilyen beszélgetésre adott engedély vagy al-
kalom; beszélő. 3. Száj; muj. 4. A zárka aj-
taján lévő ételbeadó nyílás; tátika. 5. Töltő 
mobiltelefonhoz. — etető.

kajesz fn Étel, ennivaló. — abrak, 
csá hesz, csócsa, csumi, flamó(zás), haló, 
halódia, halózás, hámhám, hami, hamma, 
haszelás, kaja, menázsi, moslék, siló, ta
karmány, táp, túrnivaló.

kajeszol ts ige Eszik; burkol.
kajfer fn 1. Orgazda, vevő. — nepper, 

ószeres, passzer. 2. ritk Barát; kampi. [< 
ném. Käufer ’vevő, vásárló’ (Dahn 143)].

kajferkodik tn ige ritk Üzletet köt; biz
niszel.

kajla mn gúny Homoszexuális; ratyi. 
Kajla a csávó, vigyázz vele! [< ferde hajla-
mú ’homoszexuális’].

kajli mn 1. Szerelmes. ~ valakibe: Sze-
relmes vkibe; kamelós. 2. Hamis, ál; gagyi. 
Ez a gyűrű kajli. Rézből van! [< tny. kajle 
’beteg’ (Faz. 126)].

kajmán fn 1. Homoszexuális kapcso-
latban a férfi szerepű (ált. erőszakos) sze-
mély; buzogány2. 2. Erőszakos, rosszin-
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dulatú, ellentmondást nem tűrő, másokat 
kizsákmányoló ember; kannibál.

kajmár fn 1. Homoszexuális kapcsolat-
ban a férfi szerepű (ált. erőszakos) személy; 
buzogány2. 2. Erőszakoskodó, verekedős 
ember; kannibál.

kajmárkodik ige Erőszakoskodik, ag-
resszívan viselkedik. — kajakoskodik.

kajol ts ige Eszik; burkol. Ik: be~, 
meg~.

kakáló fn Fenék; bul. De jó a kakáló-
ja!

kakaó fn Erő. — kajak, nafta, petró, 
spiritusz, zuráló. 2. Üzemanyag; nafta. 
Van kakaó a kocsiban?

kakaócsempész fn ritk, gúny Cigány; 
bokszos.

kakastaréj fn Csikló; makkcsákó. [Vö. 
kakastaréj ’kisajak, leginkább akkor, ha 
kilátszik a nagyajakból’].
kakasülő fn 1. Zárka; cella. 2. Fogda; 

fogszi. 3. Az emeletes ágy felső része, felső 
ágy; dobcsi.

kákávés fn ritk Különösen közveszé-
lyes elítélt. Vö. kávés, zaccos. [< kkv., hiv. 
röv.]

kakukkolós fn Besúgó; vamzer.
kalácságy fn A pokróc, lepedő, töröl-

köző speciális hajtogatásával beágyazott 
ágy.

kalácsképű mn ritk 1. Kerek arcú (em-
ber); mókusarcú. 2. Fiatal, mosolygós arcú.
kalácsseggű mn ritk Kerek fenekű. [Vö. 

Olyan a segge, mint egy kalács: kedvem 
lenne beleharapni].

kalambó fn ritk Nyomozó; nyominger. 
[< Colombo, egy amerikai krimisorozat 
nyomozója].

kalap I. fn Makk, a hímvessző eleje; 
karima. II. msz Kalap!: Viszlát! kabát.

kalapol ts ige 1. Megköszön. Nem kell 
kalapolni, szívesen adtam. 2. Kéreget; lej
mol. Mit kalapol ez itt?! Nincs cigi!

kalca (ritk. kálcá) fn Nadrág. [< cig. 
kalca (Vek. 82), kālca (CigSz. 57) ’nad-
rág’]. — alsó, cájg, gatyó, karca, nadi, 
nadigrág, nasztró. Vö. aranyérkukkoló, 
fari, szoptatósnadrág.

kalitka fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet. — akadémia, állatkert, 
álomkastély, áristom, bászté, básztij, 
bévé( ország), böri, buzilak, cirkusz, du
tyi, dutykó, dutyó, egyetem, fehérház, 
fekete-erdei klinika, gettó, grandhotel, 
ház, hotel, hűvös, intézet, iskola, kaptár, 
karcer, kastély, kazamata, kerékpár
megőrző, kiképzőbázis, kiképzőtelep, 
kolesz, kollégium, kolostor, konzerváló, 
kóter, kripta, lelencház, lincsház, me
legház, meleghely, mozigépész-kiképző, 
mozigépész-tanfolyam, nyaraló, oktató
iskola, otthon, óvóhely, palota, pihenő, 
rabija, rácsos (akadémia/ doboz/ egyetem/ 
kaptár/ szálló), robija, sitikóter, sitkó, sitt, 
sittikóter, smasszeráj, szálló, szálloda, 
szegények otthona/ nyugvója, szegényház, 
szénbánya, továbbképző, tömlöc, tömlönc, 
túlvilág, végállomás, zárda, zebrakastély, 
zebraól. Vö. sitt. 2. Börtön; sitt. 3. Fog-
ház; lánynevelde. 4. Fegyház; agymosó. 
5. Zárka; cella. 6. Rabszállító autó szállí-
tóterének a különösen veszélyes elítéltek 
számára elkülönített része. Hol szállítot-
tak? Kint vagy a kalitkában? 7. ritk Rab-
szállító autó; rabó.

kalló fn Olló.
kalmopirin-ejtőernyős fn ritk Börtön-

orvos; mengele.
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káló mn és fn 1. Fekete. — moz dony-
szőke, üsző. 2. Cigány; bokszos. [< cig. 
kālo ’fekete’ (Vek. 82)].

kalótyál ts ige ritk Beszél; borbiszál.
kalucsni fn ritk Cipő; skárpi. [< ka-

lucsni ’sárcipő’].
kam fn Hazugság; kamu. [< kamu ’ua.’].
kamaftu Ld. kamavtu.
kamál ts ige Kedvel, szeret; kamel. 

[< kamel ’ua.’ < cig. kamel ’szeret, akar’ 
(Vek. 82)].

kamálós fn és mn 1. Barát; kampi. 
2. ritk Szerelmes; kamelós.

kamálósság fn Barátság. — rinyósság.
kamandusz fn ritk Nem a valóság-

nak megfelelő állítás, hazugság; kamu. [< 
kamu].

kamanduszol ts ige Hazudik; kamu
zik.

kamatos fn Uzsorás, olyan magánsze-
mély, aki illegálisan, rendkívül magas 
kamatra ad kölcsön pénzt, és annak behaj-
tását olykor brutális módszerekkel végzi, 
végezteti. (Nem azonos a börtönbeli uzso
rással.)

kamatospénz fn Uzsorástól (kamatos
tól), nem pedig pénzintézettől (rendkívül 
magas kamatra) felvett pénz.

kamavtu I. fn Szerelem. II. mn Szerel-
mes; kamelós. [< cig. kamav tut ’szeretlek’ 
(Vek. 82)].

kamáz ts ige Szeret, kedvel; kamel. 
[< kamel ’ua.’ < cig. kamel ’szeret, akar’ 
(Vek. 82)].

kambodzsa fn Hazugság; kamu. Mondd 
a frankót, nem kell a kambodzsa! [< kamu 
’hazugság’ × Kambodzsa].

kamel ts ige Szeret, kedvel. [< cig. kamel 
’szeret, akar’ (Vek. 82)]. — bír, csíp(i a 
bugyiját/ búráját), csipáz, csippant(ja a 
búráját), díjaz, kamál, kamáz, karmol, 
komál, komáz.

kamelós I. fn Barát; kampi. II. mn 
Szerelmes. Kamelós a csávó, lóvéja meg 
nyista! ’Szerelmes a fickó, pénze meg nin-
csen’ — kajli, kamálós, kamavtu, komá
lós, picsabolond, picsabubus, pinabolond, 
pinabubus, szerelmespista.

kamera fn ritk Szem; jákó.
kamerázó fn ritk Figyelő, a betörő se-

gítője, aki betörés közben őrt áll; hesszelő.
kamikázé fn ritk, gúny Besúgó, olyan 

fogvatartott, akit azért szállítanak egyik 
börtönből a másikba, hogy információkat 
gyűjtsön bizonyos személyekről. Vö. vam
zer.

kamion →Leesik/→Lekérezkedik a ~ról.
kamionos fn ritk, pej Nyíregyházi, 

szabolcsi ember. [< tirpák ’Nyíregyházán 
és környékén élő, szlovák származású em-
ber’ × TIR ’nemzetközi kamionjelzés’].

kampalyog tn ige Csavarog, lófrál. Hol 
kampalyog már Sanyi? Mindjárt zárnak az 
őrök.

kampecol fn Meghal; megmulázik. Ha 
azzal megütöd, tuti kampecol. [< kampec 
’vége, odavan’].

kampecolás fn Halál(eset); múlesz. Mi 
volt az este? – Kampecolás. Valaki felhúzta 
magát.

kampecoltat ts ige Megöl, meggyilkol; 
hazavág.

kampelós (kampellós is) fn Barát; 
kampi.

kampi fn 1. Barát. — bari, cimbi, cim-
bu ci, csókos, földi, hapi, hapsi, haver-
(láda), kajfer, kamálós, kamelós, kam pe-
lós, kampli, kisföldi, komálós, span(ci), 
spanos, tesó, testvér. Vö. rinyós. 2. ritk 
Protekciós, protekcióban részesülő személy; 
csókos. 3. 〈Megszólítás〉; haver.

kampiszsák fn Mosodai zsák, amiben 
a barátok számára előre kiválogatott jobb 
minőségű tiszta ruhák vannak. Annak a 
kampiszsákból adj cuccot!
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kampli fn ritk Barát; kampi.
kampó fn 1. Megállt a →zsákja a ~n. 

2. Egyes osztályzat a börtöniskolában. — 
karó. 3. Kar; csáp. 4. Rég Bitófa, akasz-
tófa; szárító. A kampóról menekült meg. 
5. (Gyak. -nak, -nek ragos szóval:) Vége, 
odavan, elpusztult; finító. ~ doloresz: Ua.

kampobasszó msz ritk (gyak. -nak, -nek 
ragos szóval) Vége, odavan; finító. 〈Első-
sorban arra mondva, mikor bűncselekmény 
közben tetten érnek vkit.〉 [< Campobasso, 
olasz város × kampec].

kamra fn ritk Zárka; cella.
kamu I. fn Hazugság, blöff. — akrem, 

albérleti duma, fleó, halandzsa, hamuka, 
hanta, kam, kamandusz, kambodzsa, 
kamu kéró, kamusi, kanyhaló, kokova, 
koko vesz, korom, kotyesz, púder, pú
derszöveg, rizsa, skribrerduma, va-
ker2. II. mn 1. Hamis, nem igazi; gagyi. 
2. Rossz, gyenge minőségű; tréfli. ~ cucc: 
Rossz minőségű áru. [< kamuflázs ’álcázás, 
leplezés’].

kamukéró I. fn Hazugság; kamu. Az 
egész vallomása kamukéró volt, csak kita-
lálta rám az egészet! ’Az egész vallomása 
hazugság volt, csak rám fogta az egészet’. 
Tiszta kamukéróban élsz ’Teljes álomvilág-
ban élsz’. II. mn Hamis, nem igaz; gagyi. 
[< kamu ’hazugság’ + kéró ’lakás’].

kamukérós mn Hazudós (ember); 
kanyhaló.

kamukérózik ts ige 1. Hazudik; ka
muzik. 2. (Kártyajátékban) blöfföl.

kamuleves fn Felismerhetetlen leves; 
béemvéleves.

kamupirin fn Placebo gyógyszer, ál-
gyógyszer. (Ált. gipszből van, és az orvost 
mindenféle valótlan betegség ürügyén fel-
keresőknek adják.)

kamuráj fn Magát tekintélyesnek, el-
ismertnek (menőnek) képzelő, annak tette-
tő, de többiek által akként el nem fogadott 

fogvatartott, szájhős; álmenő. Harcosnak 
képzeli magát, de csak kamuráj, nem sza-
muráj. [< kamu ’hamis, hazug’ × szamu-
ráj ’japán harcos’].

kamusi I. fn Hazugság; kamu. Kamusi 
volt minden, amit mondtál! Nem is szeretsz! 
II. mn Hamis, nem igaz; gagyi. Kamusi ez 
a gyűrű. Biztos trombitaréz.

kamuzik tn ige 1. Hazudik, lódít. Most 
küldi anyám a csomagot, majd abból meg-
adom a kávét, jó? – Te! Ez kamuzik! Nem is 
szokott csomagot kapni, az anyja meg rég 
meghalt. — akremoskodik, alakít, engedi 
a dumát, görbít, hadovázik, haknizik, ha
landzsál, halandzsázik, hamukál, hamu
kázik, hamuzik, hantázik, hinti a rizsát, 
kacsázik, kamanduszol, kamukérózik, 
kanyarba beszél, kanyhal(óskodik), kany-
ha lózik, kohável, kokavázik, kokável, ko-
ko vál, kokovázik, kokovel, kormol, kotyel, 
nyomja a kanyhalót, oltogat, rizsál, rizsá
zik, unfrankóskodik, unfrankózik, va ke-
r(ál), vakerászik, vakeráz, vakol, vetít. 
2. Mellébeszél, köntörfalaz; rizsázik. Mit 
kamuzik ez a gyökér, én biztosan odaad-
tam neki az árut. Mit kamuzik akkor?! Biz-
tos benyelte!

kanalaz ts ige 1. Rég Beavatási szer-
tartást végez: az újonc hasát kanállal addig 
verik, míg megbánja bűneit. 2. (Cigány ze-
nész) a kezében tartott két kanalat a másik 
keze és a combja között ütögetve ritmust 
játszik.
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kanári fn ritk 1. Áldozat; pancser. 2. Hi-
székeny, becsapható ember; pali madár. 
3. Lenézett, jelentéktelen ember; tüdő. Ki 
ez a kanári itt?! Te akarsz velünk jönni ra-
bolni?! Világgá szaladnál az első pisztoly-
lövésnél! [< madár ’ua.’].

kanász fn Börtönőr; smasszer.
kanbuli fn gúny Homoszexuális aktus; 

tökretök.
kanca fn gúny 1. Prostituált; rinya. 

2. Telt idomú középkorú nő.
kancakolostor fn ritk Zárka a női bör-

tönben. Vö. cella.
kancigány fn ritk, pej Megtermett, tes-

tes cigány ember. Vö. bokszos.
kancsi hsz Semmi; nyista. [< csi ’ua.’ × 

kancsi ’kancsal’].
kancsó fn 1. pej Homoszexuális kap-

csolatban a női szerepű férfi; köcsög. [< 
köcsög ’ua.’]. 2. Női nemi szerv; mizs. Ab-
ból a kancsóból igyak!

kancsóvilla fn pej Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög.

kandelló mn Büdös; kandesz. Hú, de 
kandelló valakinek a lába!

kandesz I. mn Büdös, szagos. II. fn 
Bűz, büdösség. [< cig. khand ’bűz’ (Vek. 
89) + -esz]. — kandelló, kandi, kulaszag, 
ózondús, pumaszag(ú), szung, vallatós.

kandi I. mn Büdös, szagos. II. fn Bűz, 
büdösség. Kandesz. [< cig. khand ’bűz’ 
(Vek. 89)].

kanditerem fn Edzőterem (ahol több-
nyire erős izzadságszag van); baditerem. 
[< konditerem ’ua.’ × kandi ’büdös’].

kandizik tn ige Figyel; dikázik. [?< 
kandikál ’lopva nézeget vhova, leskelődik’].

kandúr fn gúny Homoszexuális kap-
csolatban a férfi szerepű személy; bika.

kanibaba fn ritk, gúny Homoszexuális 
kapcsolatban a férfi szerepű személy; bika. 
Vö. baba.

kaninger fn Merevedés, közösülhet-
nék. Rajta van a kaninger: Merevedése 
van, közösülhetnékje van.

kankalin →Sarki ~.
kanna fn ritk Női mell, emlő; bögy.
kannibál fn (Többnyire jelentős erőfö-

lénnyel rendelkező) agresszív, verekedős, 
rosszindulatú ember (aki ált. a gyengéb-
bektől elveszi értékeiket). — állat, kajak, 
kajakember, kajakos, kajmán, kajmár, 
kutya, ork, rárepülős.

kanóc fn Konzervdobozba rakott zsír, 
zsiradék és rongy, ami meggyújtva főzés-
hez vagy csak fényforrásként használatos; 
mécses.

kanol tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

kanta fn Rég Pénztárca; brifkó.
kántor fn ritk, gúny Nyomozó; nyo

minger. [< Kántor, híres nyomozókutya, 
akiről Szamos Rudolf könyvet írt, és ebből 
film is készült].

kánya fn Rég Fogvatartottak téli ruhája 
(sötétkék vagy fekete posztókabát és -nad-
rág); varjú.
kányabőrű fn ritk Cigány; bokszos.
kanyamanyó fn Kanál; roj.
kanyar ~ba beszél: ritk Hazudik, lódít; 

kamuzik.
kanyarászik tn ige Szellent, fingik; ka

nyerol.



kanyarel kapu

166

kanyarel tn ige Szellent, fingik; kanye
rol.

kanyaresz fn Szellentés, fing; végbél
fütty.

kanyerel tn ige ritk Szellent; kanyerol. 
[< khanjarel, khanjārel ’fingik’ (Vek. 89).

kanyerol tn ige Szellent. [< khanjarel, 
khanjārel ’fingik’ (Vek. 89). — békára lép, 
füstöl a segge, galambot ereget, gázol, 
gázosít, kanyarászik, kanyarel, kanyerel, 
kekszel, lő, morog, nyom, pur(el), puttyog, 
rian, riázik, robbant, szarik, zsambára 
lép.

kanyhal ts ige ritk Hazudik; kamuzik.
kanyhaló (kanyhalló is) fn 1. Rafinált, 

furfangos elítélt; rafkós. 2. Hazug, hazudós 
(ember). — fleós, hadovaláda, hantagép, 
kamukérós, kanyhalós, kanyi, karaj, link, 
mesemondó. 3. Csaló; simlis. 4. Hazugság; 
kamu. Nyomja a ~t: Hazudik; kamuzik. 
[?< cig. kanjhi ’tyúk’ (Vek. 89) + ālo (mel-
léknévképző, vö. Hutterer–Mészáros 1967: 
21): ’csirkefogó’ (tkp. ’tyúkos’)].

kanyhalós fn és mn Hazug, hazudós 
(ember); kanyhaló.

kanyhalóskodik (kanyhallóskodik is) tn 
ige Agyafúrtan, trükkösködve és aljas mó-
don hazudik; kamuzik. 2. Csal; simliske
dik. Figyeld a kezét, mert kanyhallóskodik! 
〈kártyázás közben〉.

kanyhalózik tn ige ritk Hazudik; ka
muzik.

kanyhi fn Tyúk. [< cig. kanjhi, kānjhi 
’tyúk’ (Vek. 89)]. — kanyi.

kanyi fn 1. Rég Csirke, tyúk; kanyhi. 
Már megint kanyi az ebéd. 2. Sunyi, a fejét 
mindig vmi hamisságon törő ember; kany
haló. [< cig. kanjhi, kānjhi ’tyúk’ (Vek. 89)].

káó fn 1. ~ra tesz: a) Nagyon megver. 
ájulásig ver; lepadlóztat. b) Kifoszt, min-
denét elnyeri; lefoszt. 2. ritk Életfogytigla-
ni börtönbüntetés; életfogyt. [< KO ’knock 
out; kiütés a bokszban’].

kap Szh: Olyat ~sz, hogy nyulat fogsz!, 
Olyat ~sz, hogy a fal adja a másikat!: Vi-
gyázz, mert nagyon megütlek! ~ja az →ívet. 
~ a →pofájára. Agyarára ~ja a →csutorát. 
→Farokra ~ja. →Fényt ~. →Huzatot ~. 
→Lapot ~. →Vizet ~.

kaparás fn Kártyalap egyféle megjelö-
lése; cinkelés.

kapás ~ van!: a) Vigyázz! 〈figyelmezte-
tés, elsősorban ha jön az őr〉. b) Kezdhetjük, 
indulhatunk, elhárult az akadály! 〈pl. egy 
bűncselekmény elkövetésekor〉. ~a van: 
(Prostituált) ügyfelet fogott.

kapaszökevény fn ritk Buta; dilinyós.
kapdova fn 1. Razzia. — begyűjtés. 

2. Elfogás, letartóztatás. [< kapdováz ’le-
tartóztat, őrizetbe vesz’].

kapdováz ts ige Elfog, megfog, letar-
tóztat, őrizetbe vesz; begyűjt. Ik: el~.

kapirga fn ritk Álkulcs. Vö. fésű.
kapitány fn 1. ritk Már hosszabb ideje 

büntetését töltő, börtönben lévő fogvatar-
tott; púró. 2. Százados; kilós.

kapitulál tn ige Meghal; megmulázik. 
Na, ez kapitulált, úgy látom.

kapóresz fn ritk Kár, veszteség (üzlet-
ben, kártyán). [< tny. kapóresz, kaporész 
’meghalt, tönkre ment, vége van’ < ném. tny. 
kapores ’meghal, vége van’ (Dahn 146)].

káposztaszállító fn ritk Rabszállító 
autó; rabó. [Vö. tny. káposztáskocsi ’lovas 
rabszállító kocsi’ (Szir. 31), ti. zöld színű 
volt].

kaptár fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
3. Fogda; fogszi. 4. Rendőrségi fogda; 
pandesz. 5. Zárka; cella.

kapu fn Cellaajtó; cirklis. Rám van he-
gesztve a kapu ’Az őr még nem nyitotta ki 
a cellaajtót’. Elhagyja← a pokol ~ját. Még 
ég a →cigije, amit eldobott a ~ban. Még ég 
a →csikke a ~ előtt. Még füstöl a →csikk 
a ~ előtt.
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kaput (kaputt is) msz Vége (odavan, el-
pusztult); finító. [< ném. kaputt ’megsem-
misült, tönkrement’].

kár fn 1. Hímvessző; dákó. 1. ~om ne-
ked: Háromnegyed. Mennyi az idő? – Ká-
rom neked kettő. [< cig. kār ’ua.’ (Vek. 83)].

karácsonyfa fn Speciálisan hajlított, 
drótból készült önkárosító eszköz. (A fog-
vatartottak ezzel az eszközzel kísérelnek 
meg öngyilkosságot elkövetni. Karácsony-
fára vagy a kinyitott esernyő vázára hason-
lít: a drótokat egy cérna segítségével össze-
kötik, és kenyérbéllel körbenyomkodják. A 
lenyelést követően a gyomorsav szétmarja 
a cérnát, és a drótok három ágba szétpat-
tannak, így csak műtéti úton távolítható el.) 
— pók. It nyel: Karácsonyfa lenyelésével 
öngyilkossági kísérlet követ el; benyel.

karaj fn ritk Hazudós, nem kedvelt fog-
vatartott; kanyhaló.

kárál ts ige (Az őr) kiabál. [< kárál 
’〈tyúk〉 rekedtes elnyújtott hangot hallat’ × 
káráló ’börtönőr’].

karalábétolvaj fn Kisstílű, kisebb 
bűntényért, kevés időre ítélt fogvatartott; 
kevésbé veszélyes, kisebb súlyú bűncse-
lekményt elkövető bűnöző (tolvaj, strici, 
csaló, betörő, besurranó, zsebes, drogdíler, 
pedofil, nemi erőszakot elkövető, garázda). 

— bohóc, karalábézsivány, kisiparos, 
kispályás bűnöző, pancser, sivár, sza
bálysértő, tyúktolvaj. Vö. gengszter.

karalábézsivány fn ritk Kisstílű, ki-
sebb bűntényért, kevés időre ítélt fogvatar-
tott; karalábétolvaj.

káráló fn 1. Börtönőr; smasszer. 2. Rend-
őr; zsaru. [Az elítéltek magyarázata sze-
rint a kárál ’kiabál’ szóból ered, és arra 
utal, hogy az őrök állandóan kiabálnak; vö. 
kárnáló].

karám fn ritk Börtönudvar; korzó.
karatés ~ leves←.
karca fn ritk Nadrág; kalca.
karcer fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-

tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

karcsú mn Kevés; csutri. Nagyon kar-
csú fogás volt.

kard fn 1. Injekciós tű és fecskendő; 
cöpi. 2. ritk Hímvessző; dákó.

kardnyelés fn ritk, gúny Orális közö-
sülés; szopás.
kardnyelő fn Olyan fogvatartott, aki 

különböző tárgyakat (pl. kanál, tű, penge, 
drót stb.) nyel le figyelemfelkeltés céljából, 
vagy hogy kórházba kerüljön; nyelős.

kardozik tn ige 1. Injekciós tűvel és 
fecskendővel a kábítószert intravénásan 
beadja; belő. 2. ritk 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik.

káresz fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. [< kár ’ua.’].

kári fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. Veri a ~t: 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 
hokizik. [< kár ’ua.’].

káribogyó fn Férfi nemi szerv, here. 
— golyszli, kárigolyó, mogyoró. [< kári 
’hímvessző’].

kárifityula fn Fityma.
kárigolyó fn Férfi nemi szerv, here; 

káribogyó. [< kári ’hímvessző’].
karika fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz.
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kárikatona fn ritk, gúny Prostituált; 
rinya. [< kárókatona ’egyféle vízimadár’ 
× kári ’hímvessző’].

karima fn Makk, a hímvessző eleje. — 
kalap, kupak, sisak.

káriszeg fn Férfi nemi szerv, hímvesz-
sző; dákó.
karkötő fn Bilincs; mandzsova.
karlánc fn Bilincs; mandzsova.
karmol ts ige 1. ~ja magát: Idegeskedik; 

szétkarmolja magát. Mit karmolja magát 
ezen a hülyeségen?! 2. Szeret; kamel. ~ja a 
búráját: Szereti, kedveli. Ö: be~, szét~.

karnagy fn 1. (Banda)vezér (ált. a leg-
erősebb ember); főnök. 2. Intézetparancs-
nok, börtönigazgató; serif. [< karnagy ’ze-
nekar vezetője’ × kar + nagy = erős kezű, 
nagy bicepsz-átmérőjű].

kárnáló fn (karnáló is) 1. Rendőr; zsa
ru. 2. Börtönőr; smasszer.

karó fn 1. Egyes osztályzat a börtönis-
kolában; kampó. 2. Férfi nemi szerv, hím-
vessző; dákó. ~ba húz: Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Eget fenyegető ~: a) (Nagy) 
férfi nemi szerv, hímvessző; dákó. b) ritk 
Láb; virgács. Szj: (Annyit) →ül, mint varjú 
a ~n.

káró fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. [< kár ’ua.’ × káró ’a francia kártya 
piros négyzettel jelölt színe’].

káros mn Veszélyes. Nem szabad be-
venni a balhéba Sanyit, ő mindig fegyvere-
ket használ, káros egy ilyen sima betörés-
hez, mert ha hazajönnek, még lelő valakit, 
és akkor mi is életfogytot kapunk.

karosszéria fn ritk Női fenék; bul.
karperec fn Bilincs; mandzsova.
karperecez ts ige Bilincsel; mandzso

váz.
kárszeg fn Férfi nemi szerv, hímvesz-

sző; dákó. [< kár ’ua.’ + szeg].

kasserol (kaserol is) ts ige ritk Men-
te get(őzik), magyarázkodik. ~ja magát: 
Mentegetőzik. Mit kaserolod itt magad? 
Te basztad el és kész! [< ném. kaschieren 
’palástol, leplez, rejteget’ (Dahn 147)]. — 
vakol.

kasta fn 1. Táska. Vö. abrakos. 2. Pénz-
tárca; brifkó. 3. ritk Lopott tárgy; szajré. 
[? ↔ tny. kasta ’fa’ (Kiss 65) < cig. kašt, 
kašta ’fa’ (Vek. 84)].

kastál ts ige 〈Zsebtolvaj zsebből, táská-
ból〉 lop, zsebtolvajkodik; zsebel.

kastáli fn Pénztárca; brifkó.
kastáló (kastálló is) fn 1. Pénztárca; 

brifkó. 2. ritk Pénztárcatolvaj, zsebtolvaj; 
zsebes. [? ↔ cig. kaštālo ’fás’ (Vek. 84)].

kastálós (kastállós is) fn Pénztárcatolvaj, 
(táskákból is lopó) zsebtolvaj; zsebes.

kastálózik tn ige 〈Zsebtolvaj〉 zsebből, 
táskából lop, zsebtolvajkodik; zsebel.

kastás fn Pénztárcatolvaj, (táskákból is 
lopó) zsebtolvaj; zsebes.

kastázik tn ige 〈Zsebtolvaj〉 zsebből, 
táskából lop, zsebtolvajkodik; zsebel.

kastázó fn Pénztárcatolvaj, táskatolvaj, 
zsebtolvaj (aki pengével kivágja a zsebet 
vagy a táskákat, úgy lopja ki a benne lévő 
értékeket); zsebes.

kastély fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. Ö: álom~, kéj~, zebra~.

kasti fn ritk Pénztárca; brifkó.
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kasu (kasú is) mn Süket. [< kasúki ’ua.’]. 
— kasúki.

kasúki mn Süket; kasu. [< cig. kašuko 
’ua.’ (Vek. 84)].

kasza fn ritk Kés; bugyli.
kaszál ts ige ritk 1. Öngyilkossági 

szándékkal felvágja az ereit; befalcol. 
2. Behajtja a tartozásokat; kiszarat.

kasszíroz tn ige Pénzt beszed, behajt; 
kiszarat.

kaszni (ritk. kasznyi) fn 1. Fenék; bul. 
Vö. bulkaszni. 2. Rendőrségi fogda; pan
desz. 3. Autó; verda.

kasznitolvaj (kasznyitolvaj is) fn ritk 
Autótolvaj; verdás.

katangai mn és fn Bolond, nagyon hü-
lye, debil; dilinyós.

katkózik tn ige 1. Nem bírja, nehezen 
viseli a börtönt (szomorkodik, magába zár-
kózik, depressziósan viselkedik); bereccsen. 
Miért katkózik ez itt? – Bebukott a felesége. 
2. Kábítószert fogyaszt; anyagozik.

katoj (kátoj is) fn gúny Transzvesztita; 
transzi.

katona fn 1. Az elítéltek hierarchiájában 
a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. 2. ritk Rabló; punyer. 3. Banda-
tag; sleppes. 4. ritk Másokat egy általa fő-
nöknek elfogadott társa parancsára bántal-
mazó ember; ápoló.

kattog tn ige 1. Nem bírja, nehezen vi-
seli a börtönt (szomorkodik, magába zár-
kózik, depressziósan viselkedik); berecs
csen. Mit kattogsz itt? Letelik ez, ne búsulj! 
2. Rágódik, hosszasan gondolkodik, mér-
legel; rugózik.

kavaló fn Kawasaki márkájú motorke-
rékpár.

kavar tn ige 1. Együtt van a másikkal, 
párban jár. Te, ezek biztos kavarnak, en-

gem nem csapnak be! 2. Felfordulást csinál, 
ellenségeskedést szít. Ik: el~.

kávé Lefőtt a ~(ja): a) Vége van vminek, 
befejeződött; finító. b) Meghalt; megmu
lázik. c) Leszerepelt, lebőgött; lejátszik. 
d) Kiborult, nem bírja tovább, elege van; 
bereccsen.

kávéeszes mn és fn Különösen veszé-
lyes: szökős (fogvatartott) 〈biztonsági be-
sorolás〉. (A börtönben régen egy sapkára 
varrt piros címkén kellett hordani a meg-
különböztetési jelzéseket, hogy mindenki 
jól lássa.) Kávéeszes, mert megszökött a tár-
gyalásról. Vö. kávés. [< KV-SZ, hiv. röv.]

kávéház Szj: Ez nem az a ~, ahol ezt 
meg lehet tenni: 〈Figyelmeztetésként:〉 Ezt 
itt ne csináld, nálunk ez nem szokás!
kávéős mn és fn Különösen veszélyes 

(fogvatartott): önveszélyes 〈biztonsági be-
sorolás〉. (A börtönben régen egy sapkára 
varrt piros címkén kellett hordani a meg-
különböztetési jelzéseket, hogy mindenki 
jól lássa.) Vö. kávés. Kávéős a csávó. – Mi-
ért? – Most is felvágta az ereit, alig tudták 
megmenteni. [< KV-Ö, hiv. röv.]

kávés mn és fn Különösen veszélyes 
biztonsági besorolású (fogvatartott). (A 
börtönben régen egy sapkára varrt piros 
címkén kellett hordani a megkülönbözte-
tési jelzéseket, hogy mindenki jól lássa.) 
Vö. fokozat, kávéeszes, kávéős, kávétés. 
[< KV, hiv. röv.]

kávétés mn és fn Különösen veszélyes: 
támadó 〈biztonsági besorolás〉; támadós. 
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(A börtönben régen egy sapkára varrt piros 
címkén kellett hordani a megkülönbözte-
tési jelzéseket, hogy mindenki jól lássa.) 
Kávétés, mert volt már őrtámadásért is el-
ítélve. Vö. kávés. [< KV-T, hiv. röv.]

kavics fn Pénz; lóvé.
kazal fn ritk Haj; séró.
kazamata fn ritk 1. Fegyintézet, bün-

tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.
kazánfűtőkörlet fn ritk Az a körlet a 

büntetés-végrehajtási intézetben, ahol nem 
dolgozó fogvatartottak vannak; rezervátum.

kecó fn Lakás; kéró. [< kégli ’ua.’].
kecske fn ritk 1. Férfi; fószer. Öreg ~: 

Idős, már gyenge ember; ratata. 2. Ügyet-
len, kétbalkezes ember; topa. 3. Kerékpár; 
keró. Kié ez a baró kecske? ’Kié ez a prí-
ma bicikli?’ Ülj fel a kecskére!

kecskelábú fn Nagy létszámú zárkák-
ban használt sokszemélyes asztal; deszka.

kégli fn 1. Lakás; kéró. 2. Zárka; cella. 
[< ném. tny. Kegel ’lakás’ (EWUng. 719)].

kegyelemdöfés fn ritk Börtön által adott 
fizetés; adomány.

kegyelmes fn ritk, Rég Jogerősen ha-
lálra ítélt, de végül kegyelemben részesített 
elítélt. — kegyelmesúr. Vö. életfogytos.

kegyelmesúr fn ritk, Rég Jogerősen 
halálra ítélt, de végül kegyelemben része-
sített elítélt; kegyelmes. (Az utolsó halálos 
ítéletet Magyarországon 1988-ban hajtot-
ták végre a szegedi Csillag börtönben.)

kehely fn ritk Női nemi szerv; mizs.
kéjbarlang fn ritk Női nemi szerv; mizs.
kéjeleg tn ige ritk Prostituált üzletszerű 

kéjelgést folytat, ügyfelet vár, szólít le, fel-
alá sétálgatva magát kínálja; rodázik. [< 
hiv. üzletszerű kéjelgés].

kéjhézag fn ritk Női nemi szerv; mizs.
kéjkastély fn ritk Bordélyház; kurva

barlang.

Kéjkút fn ritk Pálhalmai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet Mélykúti Alegy-
ség. [< Mélykút].

kéjosztó fn ritk Prostituált; rinya.
kék fn 1. Por alakú amfetamin (kábí-

tószer); szpíd. [< ang. blue ’kék’]. 2. Bör-
tönőr; smasszer. 3. Rendőr; zsaru.

kékeres fn Férfi nemi szerv, hímvesz-
sző; dákó. Méteres ~: Ua.

kékhasú fn ritk, Rég Ötszáz forint(os 
bankjegy); adi.

kekiruha fn Munkaruha; melósruha. 
[Munkaruhaként a hadseregtől átvett kha-
ki színű gyakorlóruhát adnak].

kéklámpás ~ →ház: Bordélyház; kur
vabarlang. [< piroslámpás ház × sűrűn 
jár oda a rendőrség, és olyankor kék lámpa 
villog a ház előtt].

keksz fn Szellentés, fing; végbélfütty.
kekszel tn ige Szellent, fingik; kanye

rol.
kékül-zöldül ~ a visszaeséstől: Vissza-

eső bűnöző. Vö. zuhanóbombázó.
kékvérű fn és mn ritk Angol. — lord.
kékvillám fn ritk Tubusos Bip folyé-

kony mosószer.
kék-zöld mn és fn Többszörösen visz-

szaeső (bűnöző); zuhanóbombázó. ~ visz-
szaeső: Ua. [< Kék és zöld, mert visszaesik, 
és „megüti magát”].

kelengye fn Ágynemű. — csihe, nyo
szolya. Vö. batyu.

kelengyecsere fn Ágyneműcsere. Mi-
kor lesz kelengyecsere?

kelepel ts ige Kikiabál az ablakon, az 
utcán vagy másik zárkában levő ismerősei-
vel az ablakon keresztül kiabálva beszél.

kellet ~i magát/ a picsáját: Prostituált 
üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, 
szólít le, fel-alá sétálgatva magát kínálja; 
rodázik.
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kém fn gúny Besúgó, áruló; vamzer. 
Ránk tettek kajakra egy kémet! ’Betettek 
erőszakkal (= úgy, hogy a zárka nem akar-
ta fogadni) egy besúgót’.

kemence fn Nagy has; dokhesz. Ezt 
mire felfűtöd, bele kell kanalazz pár csajka 
szenet! ’Jó nagy hasad van: jó pár tányér 
ételt be kell kanalaznod, mire jól laksz’.

kemény fn és mn ritk Sok börtönt meg-
járt fogvatartott. — jófiú, jógyerek.

kémény fn Marihuánával töltött ciga-
retta (kábítószer); spangli.

keményréz fn ritk Arany; fuksz.
kéményseprő fn Börtönkommandós; 

feketekutya. [< Fekete ruházatukról].

kémeri fn ritk, gúny 1. Politikai fogoly. 
2. Besúgó, áruló; vamzer. [?< Kémeri, csa-
ládnév × kém].

ken ts ige 1. Keni: Tudja, ért hozzá. 
Keni a csávó nagyon, pár pillanat alatt 
összerakta a fegyvert! — ott van (a spic
cen), spiccen van. Vö. profisztár. 2. Kö-
zösül, vkit magáévá tesz; dug. Éppen ken 
egy luvnyát.

kender fn Marihuána (kábítószer); fű.
kendermagos1 I. fn ritk Fogvatartottak 

nyári ruhája, szürke alapon apró fehér pety-
tyes rabruha; mákosgúnya. II. mn és fn 
Megbízható, kezes, szelíd (ember). Kellene 
egy kendermagos a zárkámba. A hülyékből 
már elegem van, ha tudsz ajánlani valakit, 
akivel megvan a létszám, azaz nem zavar 

sok vizet, csak eszik, alszik, de nem vam-
zer, akkor szóljál már, jó? [< kendermagos 

’pettyegetett’ (tyúk színe)].
kendermagos2 mn és fn Marihuána-

fogyasztó; füves. [< kender ’marihuána’].
keneget ts ige Lefizet; potovázik. Ke-

neget ezt-azt, és azt hiszi, így mindent sza-
bad neki! [< megken(i a markát) ’megvesz-
teget’].

kényszerbalhé fn (Ált. nem előre meg-
tervezetten végrehajtott) bűncselekmény, 
amit azért követnek el, mert teljesen ki-
fogytak a pénzből. Miért raboltad ki? Tíz-
ezer forintért? Megérte? – Kényszerbalhé 
volt. – Bumm! Tíz év!

kényszerzubbony fn ritk Kabát; pufi.
keóma fn ritk Cigány; bokszos. [< Keoma, 

egy olasz westernfilm címe és indián félvér 
főszereplőjének neve].

képzés fn (Többnyire erőszakkal való) 
kényszerítés vmire. Képzésben vett részt a 
frájer.

kera fn 1. (Orron keresztül felszívott) 
kábítószer; kábszi. 2. Marihuána (kábító-
szer); fű. 3. Szeszes ital; pia.

kerál ts ige 1. Csinál, tesz, készít. — 
csap1, csapat1, keráz(ik), kerel, nyomat, 
szokerál, tol. Gyorsan kerálok egy zsíros 
kenyeret. 2. Vizet melegít, forral; felkerál. 
3. Dolgozik; bulcsizik. 4. Telefonál; csörög. 
5. Kábítószert fogyaszt; anyagozik. 6. Kö-
zösül, vkit magáévá tesz; dug. Ik: fel~. [< 
cig. kerel ’csinál, tesz, készít’ (CigSz. 59, 
Vek. 87), kerāl ’csináltat’ (Vek. 87)].

keráló (ritk. kerálló) fn 1. Vízmelegí-
tő, merülőforraló. (Egykor két, vezetékek 
végére erősített fémlapból – általában egy-
egy borotvapengéből – állították össze, és 
a konnektorhoz vagy ennek hiányában a 
villanykörte helyére csatlakoztatták.) — 
berregő, kerázó, kerelő, ketyera, ketyere, 
ketyeró. 2. Fegyver; célszerszám. 3. Mo-
biltelefon; basaveló. 4. Vezetékes telefon; 
telcsi.
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keramba fn Mobiltelefon; basaveló.
keráz(ik) ts és tn ige 1. Csinál, tesz, 

készít; kerál. Kerázik valamit, én nem tu-
dom ’Csinál vmit, én nem tudom’. Kerázz 
egy jó kávét, tesóm! ’Készíts egy jó kávét, 
barátom!’ 2. Vizet melegít, forral; felkerál. 
3. Dolgozik; bulcsizik. A bútorgyárban 
kerázik. 4. Telefonál; csörög. Este keráztam 
anyunak ’Este telefonáltam a barátnőmnek’. 
Ha legközelebb kerázok, felhívom apádat. 
5. Kábítószert fogyaszt; anyagozik. Gyere, 
kerázzunk, mielőtt megyünk a diszkóba! 
6. Közösül, vkit magáévá tesz; dug. Na-
gyon sima az arcod! – Nagyon komolyat 
keráztam az új kurvámmal! Ik: be~ik, fel~. 
[< cig. kerel ’csinál, tesz, készít’ (CigSz. 59, 
Vek. 87), kerāl ’csináltat’ (Vek. 87)].

kerázgat ts ige (Többször, rendszere-
sen) közösül, vkit magáévá tesz; dug. Te 
kerázgatsz otthon, én meg itt szenvedek!

kerázó fn Vízmelegítő, merülőforraló; 
keráló.

kéregetés fn Rablás; rabi. Erőszakos/ 
Leütéses ~: Ua. Fegyveres ~: Fegyveres 
rablás; rabi.
kéregető fn Rabló; punyer. Erőszakos/ 

Fegyveres ~: Ua. Mit követett el? – Fegyve-
res kéregető vagyok. Ö: kajak~.

kerek fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 
eksz.

kerekes fn ritk Autótolvaj; verdás.
kerekeszebra fn ritk Rabszállító autó; 

rabó.
kerékpármegőrző fn ritk 1. Fegyintézet, 

büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. 3. Női börtön; bicajmegőrző.

kerékpározik tn ige Hízeleg, nyalizik; 
nyal.

kerékpározó fn Az elöljáróknak, fel-
ügyelőknek hízelgő, ezért kedvezmények-
ben részesülő fogvatartott; nyálgép.

kerel tn és ts ige 1. Csinál, tesz, készít; 
kerál. Kerelj már egy kínai levest! 2. Vizet 

melegít, forral; felkerál. 3. Dolgozik; bul
csizik. A bútorgyárban kerázik. 4. Telefo-
nál; csörög. 5. Kábítószert fogyaszt; anya
gozik. 6. Közösül, vkit magáévá tesz; dug. 
[< cig. kerel ’csinál, tesz, készít’ (CigSz. 59, 
Vek. 87), kerāl ’csináltat’ (Vek. 87)]. Ik: 
be~, fel~, meg~.

kerelás fn Marihuána (kábítószer); fű.
kerelkodik tn ige (Többször, rendsze-

resen) közösül, vkit magáévá tesz; dug. 
Hol kerelkodtál már megint? Este nyolcra 
haza kellett volna érned!

kereló fn Fegyver; célszerszám. Kereló 
nélkül el se gyere!
kerelő fn Vízmelegítő, merülőforraló; 

keráló.
kerengő fn ritk Napi séta a börtönben; 

körözés.
kereső fn ritk Prostituált; rinya. ~ lány: 

Ua. Hány kereső lány van nálad?
keresz fn Marihuána (kábítószer); fű.
kereszt ~re feszít: Hosszasan vallat (a 

rendőrségen); daloltat. ~be tesz: Megöli 
vkijét. Vö. gyászba rak/ tesz.

kereszteletlen mn és fn Olyan újonc 
elítélt, akit csicskává akarnak tenni, mert 
látszik rajta, hogy fél, de még nem kezdték 
el a megtörését; csicskaaspiráns.

keresztes mn és fn Életfogytiglani bün-
tetésre ítélt fogvatartott; életfogytos. [< 
Mindenkinek megvan a maga keresztje].

keresztfiú fn Keresztfia vkinek: Az a 
személy, akit már megvert, verekedésben 
legyőzött. Te, az ütőképes gyerek, azt mond-
ják! – Hagyd már! Nekem már keresztfiam!

keresztlátású mn ritk Kancsal; szemes.
keretez ts ige 1. Megjegyez; felír. Ke-

reteztem, hogy nem adtál cigit! 2. Meg-
rendszabályoz, móresre tanít; benevel.

kergekos fn gúny 1. Bandavezér; fő
nök. 2. A legerősebb rab, egyféle egymás 
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közötti főnök a pszichopata, skizofrén stb. 
elítéltek fogva tartására szolgáló körletben.

kerget ~i a (bőr)bogyót: ritk Futballo-
zik; gurít.

keringő →Felhívás ~re.
kerít tn ige 1. Behálóz, beszervez (pl. 

vkiből prostituáltat vagy besúgót csinál). 
2. Prostituált üzletszerű kéjelgést folytat-
va ügyfelet vár, szólít le, fel-alá sétálgatva 
magát kínálja; rodázik.

kerítés fn ritk Fog; dandó.
kerítésléc fn ritk Sovány nő; csontra

kéta.
keró fn Kerékpár. — bicaj, canga, drót-

kecs ke, kecske.
kéró fn Lakás. Meglátogatja a ~t: ritk 

Betör; becsenget. Ö: kamu~, mujkesz~. — 
bunker, fedeles, héder, kecó, kégli, kuckó, 
kunyhó, lakhandi, ól, pecó, putri, viskó. 
[< cig. kher, khēr ’ház’ (Vek. 90)].
kérődzik tn ige Rágógumizik.
kérőlap fn Az a lap, amivel a magyar 

kártyával játszott makaó játékban kérni le-
het (felsővel színt, alsóval számot).
kertbenéző mn ritk Kancsal; szemes. ~ 

szemű: Ua.
kertitörpe fn ritk Kis növésű ember; 

cinó.
kes (ritk. kess) fn (Kész)pénz; lóvé. Ha-

mis ~: ritk Hamis pénz; állé. [< ang. cash 
’készpénz’].
keselyű fn ritk Börtönorvos; mengele.
kestartó fn ritk Pénztárca; brifkó.
készpénz ~t →kölcsönző.
kétajtós ~ szekrény←.
kétdanos mn Két filterből készült 〈tea〉, 

két (púpozott) kávéskanálból készült 〈kávé〉. 
Vö. dan.

kétdekás I. fn Két deciliteres üveg pá-
linka, szeszes ital; kézigránát. II. mn pej 
Kis súlyú, könnyű, sovány; csontrakéta. 
Mit akar ez a kétdekás? Verekedni?!

kétéltű fn gúny, pej Mindkét nem sze-
repét alakító homoszexuális férfi; retúros. 
[A kétéltű eredendően ’biszexuális’-t jelent, 
de a börtönben minden férfi homoszexu-
álisnak számít (pl. az orvos is), aki másik 
férfi hímvesszőjét a kezébe veszi.]

ketrec fn 1. Zárka; cella. 2. ritk A cel-
laablak rácsa; ablakdísz.

ketreces ~ ház←.
kétszersült fn Bolond; dilinyós.
kétszínű fn ritk 1. Nyomozó; nyo min-

ger. 2. A börtönben operatív tisztként dol-
gozó rendőr, belső nyomozó, elhárító; szi
mat.

kettédob ts ige Elfelez, eloszt (pl. zsák-
mányt); risztel.

kéttengelyes fn ritk Két deciliteres üveg 
szeszes ital; kézigránát.

kettévág ts ige Elfelez, eloszt; risztel.
kettősügynök fn gúny Olyan besúgó, 

aki az őröknek a rabokról, a fog va tar tot-
tak nak az őrökről árulkodik; vamzer.
kétütemű fn ritk Mindkét nem szere-

pét alakító homoszexuális férfi; retúros.
ketyeg tn ige Telik, múlik (az idő a bün-

tetésből). Nekem ketyeg!
ketyera fn ritk 1. Mobiltelefon; basa

veló. 2. (Börtönben készített) vízmelegítő; 
keráló.

ketyere fn 1. Mobiltelefon; basaveló. 
2. (Börtönben készített) vízmelegítő; ke
ráló.
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ketyeró fn 1. Mobiltelefon; basaveló. 
2. (Börtönben készített) vízmelegítő; ke
ráló.

ketyerózik tn ige ritk Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug.

ketymetyel tn ige ritk Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug.

ketyó fn és mn Meggondolatlan, kissé 
bolondos (ember); dilinyós.

ketyós (kettyós is) mn ritk Bolond; di
linyós.

kettyint tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug.

kettyol tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug.

kever ts ige Közösülés közben a csípő-
jét körkörösen mozgatja.

keverő R: Ha bekapod a ~t, hogy ve-
szed a levegőt?: 〈Ált. tréf. fenyegetésként:〉 
Kapsz egyet gyomorszájra, és még levegőt 
se tudsz venni!

kevés mn 1. Nem jó, nem megfelelő; 
tréfli. 2. 〈A másik ember (az általa kifejtett 
vélemény vagy cselekvés) jelentéktelensé-
gének, lenézésének kifejezésére:〉 Kevés 
(vagy)!: Nem érdekel(sz), nem foglalkozom 
vele(d), semmit nem tehet(sz) ellenem, nem 
szólhat(sz) bele! Szh: ~ vagy, mint börtön-
ben a vészkijárat, ~ vagy, mint lelencház-
ban a szülőértekezlet, ~ vagy, mint Mackó 
sajtban a brummogás, ~ vagy, mint napon 
a vaj: Ua.

kéz →Elsül a keze. →Ragad a keze. 
→Seggébe ragadt a keze. Szj: Feltartják 
a kezüket az egerek/ csótányok a szekrény-
ben: Szegénység van, üres a szekrénye. Mi 
van? →Kőporos lett a kezed?
kezdő mn és fn 1. Nem régen börtönbe 

került fogvatartott; újonc. 2. Kezdő (bű-
nöző), első bűntényes (fogvatartott); első
bálos. ~ motoros: a) Kezdő bűnöző, első 
bűntényes fogvatartott; elsőbálos. b) Fia-
talkorú bűnöző, fogvatartott; efkás. c) Első 

alkalommal börtönbe került (vagy az adott 
intézetbe nem rég érkezett) fogvatartott; 
újonc.

kezel ts ige 1. (Rendszeresen) üt, ver; 
elmáráz. 2. Közösül, vkit magáévá tesz; 
dug. Ik: le~.

kezelget ts ige Rendszeresen közösül 
vele; dug. Rendszeresen kezelget egy kö-
csögöt.

kezes fn ritk, gúny Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

kézifék Behúzza a ~et: Leállít, véget vet 
(pl. eddig elnéző volt, de ennek vége van).

kézigránát fn Két deciliteres üveg pá-
linka, szeszes ital. Kibiztosítja a ~ot: Le-
csavarja a pálinkásüveg kupakját, felbont-
ja. — kétdekás, kéttengelyes. Vö. pia.

kézilány fn pej Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

kézimarcsa fn Férfi önkielégítés; hoki.
kézimarcsázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégí-

tést végez; hokizik.

kézimunka fn Férfi önkielégítés; hoki.
kézimunkázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégí-

tést végez; hokizik.
kgyk-s Ld. kágyékás.
kháben fn Egytálétel.
ki Szj: ~ vele, ha van nyele!: ritk a) Mondd, 

mi a problémád! b) Elegem van a siránkozá-
sából/ siránkozásodból, dobjuk ki/ takarodj!
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kiabál tn ige Nagyon látszik, nem jól 
van elrejtve.

kiad ts ige Uzsorakölcsönbe ad; uzso
rázik. Van kiadó kávéd? – Nincs, már 
mindet kiadtam!

kiadó mn (Uzsorakamatra) kölcsönad-
ható. Van kiadó cigid? Kettő kéne, négyet 
hozok?

kiáll tn ige Prostituált üzletszerű ké-
jelgést folytatni, ügyfelet leszólítani indul; 
rodázik.

kiári, kiáró Ld. kijári, kijáró.
kíber fn 1. Fegyőr, börtönőr; smasszer. 

2. ritk Rendőr; zsaru. 3. Nyomozó; nyo
minger. 4. ritk Az elítéltek hierarchiájában 
a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszol-
gálására kényszerített, megalázott személy; 
csicska. [< bécsi ném. Kieberer ’detektív’].

kibiztosít ~ja a →kézigránátot.
kibli fn Fémből készült, illemhelyként 

használt vödör. (Manapság rabszállító bu-
szokon használatos eszköz.) [< ném. Kübel 
’sajtár’]. — kübli, pikli.

Kiblicájtung fn ritk Börtön Újság című 
hetilap. — Bú, Rabcájtung, Rabcejtung. 
[< kibli + ném. Zeitung ’újság’].

kibukik tn ige Kártyán mindenét elve-
szíti.

kiciánoz tn ige 1. Kirabol. ~za a lakást: 
Kirabolja a lakást. — gyűjtöget. 2. Kifoszt, 
kisemmiz; lefoszt. Ki lett ciánozva az ürge 
’Elvettünk tőle mindent’. 3. Átkutat, kiku-
tat; hipisel.

kicsap ts ige 1. ritk Agyonüt; kisimít. 
2. ~ja a lasszót: ritk 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik.

kicsáráz ts ige ritk (Nőt) orálisan kielé-
gít; kinyal. [< cig. čārel ’nyal’ (Vek. 45)].

kicsárel ts ige ritk (Nőt) orálisan kielé-
gít; kinyal. [< cig. čārel ’nyal’ (Vek. 45)].

kicsavar ~ja a répát: ritk Vizel; brunyál.
kicsekkol tn ige Meghal; megmulázik. 

Kicsekkolt a csávó.

kicsenget 1. ts ige Kifizet, megad, visz-
szafizet. Csengesd ki a sarad! ’Fizesd ki az 
adósságod!’ Kicsengeti szépen a tartozását, 
és nem bántjuk. — blehol, brennöl, csen
get, csorgat, del, delázik, delláz(ik), jattol, 
kideláz(za a pénzt), kiizzad, kiköhög, ki
pattint, kipenget, kipotyinel, kipotyonel, 
kipottyant, kiszar, kitapsol, kiteszi a lét/ 
lóvét, kitüsszent, köhög, ledelláz, le kesel, 
legombolja a lóvét, potováz(ik), po tyi ná-
z(ik), potyinel, potyonáz(ik), potyonel, te
jel, tüsszent. 2. tn ige ~nek vkinek: a) Rossz 
véget ér, pórul jár; trére fut. b) Meghal; 
megmulázik.

kicsi fn 1. Mobiltelefon; basaveló. Tedd 
el a kicsit, jön az őr! 2. SIM kártya (mobil-
telefonhoz); zsuga. 3. Vizelés, pisilés. Pil-
lanat, csak kicsire megyek! — folyó ügy.

kicsike fn Mobiltelefon; basaveló.
kicsiszolódott mn Kitanult, ravasz, 

agyafúrt, minden hájjal megkent; rafkós.
kicsizik tn ige Vizel, pisil; brunyál.
kicsontoz ts ige (Szerencsejáték során) 

kifoszt, kisemmiz; lefoszt.
kicsúszik tn ige ritk 1. Kiszabadul a 

börtönből; pótert megy. 2. Idő előtt szaba-
dul, amnesztiát kap. Vö. amó.

kid fn Kristály formájú kokain (kábító-
szer); krekk. [?< ang. kid ’kölyök’].

kideláz ts ige ritk Fizet, megfizet, kifi-
zet; kicsenget. ~za a pénzt: Ua. [< cig. del 
’ad’ (Vek. 53)].

kidob ~ja a →rókát/ →taccsot. ~ a →bal-
héból. ~ a →hintóból. ~ a →rinyóból.

kidobat ts ige Kikényszerít, pénzt ki-
fizettet; kiszarat. Gyere, kidobatunk egy 
kis pénzt a múltkori palival! Nem potyára 
védtük meg! Most igazán kidobhat nekünk 
egy-egy kilót, az nem sok a nyugalmáért.

kidöglik tn ige Meghal; megmulázik. 
Olyat ráverek, hogy kidöglik ez a köcsög! 
’Úgy megütöm, hogy belepusztul ez a sze-
mét!’
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kidurran tn ige Megdől, kiderül, hogy 
nem igaz; kipukkad. Kidurrant a vallo-
másom! ’Kiderült a vallomásomról, hogy 
nem igaz’.

kidurraszt ts ige Kiüt, verekedés köz-
ben úgy megüti, hogy elájul; lepadlóztat.

kidzsalózik tn ige 1. Kimegy. — ki
szakad. Vö. avázik. 2. Szabadul; pótert 
megy.

kiékel ts ige ritk Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Kiékeltem azt a jó szőke 
pultoslányt!

kiénekel ts ige Egy hihető történet se-
gítségével pénzt csal ki vkitől, rávesz, hogy 
(még több) pénzt adjon. Kiénekeltem még 
öt százalékot a főnöktől!

kiétkezés fn Vásárlás a börtön boltjá-
ban. — spájz.

kiétkezik tn ige A börtön boltjában vá-
sárol; spájzol.

kifalsul (kifarsul is) tn ige Megbízha-
tatlanná, kétszínűvé, jellemtelenné válik. 
(Vö. falsoskodik.)

kifekszik tn ige ritk Meghal; megmu
lázik.

kifinomult mn Fortélyos; rafkós. Van 
pénze a csávónak, de csak kifinomult csaló 
tudja átverni, ilyen hétköznapi sztorival ez 
nem fog menni!

kifociz ts ige Elintéz, kijár; levajaz. 
Kifocizta magának, hogy járhasson kondi-
terembe.

kifog ts ige Beleköt vkibe; felkóstol. 
Nekem jött a sétán, én meg megkérdeztem, 
miért pont engem fogott ki, és erre jól pofán 
vert. 2. Prostituált ügyfelet fog; rodázik.

kifutó fn ritk 1. Folyosó; trepni. 2. Sé-
taudvar; korzó. [Vö. Például a Gyűjtő „B” 
objektum folyosója tényleg úgy néz ki, mint 
a repülőtér kifutója, mikor egyszerre min-
den zárka kijelez, és ég a piros lámpa min-
den zárka előtt a falakon körülbelül száz 
méter hosszan.]

kigallyaz ts ige Kiépít (pl. titkos útvo-
nalat). Kigallyaztam az új melóhelyemen 
az útvonalat, ahol bejut kintről a telefon, 
gyúrós gyógyszerek, én meg eladom jó 
drágán! — zsíroz.

kígyó fn Hímvessző; dákó.
kígyóbűvölő fn gúny Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
kigyújtás fn A büntetésüket kezdők 

durva ugratása; csillagrúgatás. (Az újon-
nan börtönbe kerülők lábujjai közé papírt 
tesznek zárkatársai és meggyújtják.)

kigyúr ts ige Súlyzózással, testépítés-
sel feledz, megerősít. Ki van gyúrva: Lát-
ványosan izmos, erős; vö. kajak. — kitol, 
kipattint.

kihajt ts ige Kikönyörög; kipedáloz. 
Na, ez is kihajtott magának egy jó melót!

kihúz ~zák a →regiszterből.
kiikszel ts ige Megöl, meggyilkol; ha

zavág.
kiiktat ts ige ritk Megöl; hazavág.
kiizzad ts ige Kifizet, megad; kicsenget.
kijári fn 1. Börtönőr; smasszer. 2. Rend-

őr; zsaru. [?< cig. kija, tjija ’kulcs’ (Vek. 
91); vö. tyijár ’fegyőr’].

kijáró fn 1. Börtönőr; smasszer. 2. Rend-
őr; zsaru. [?< cig. kija, tjija ’kulcs’ (Vek. 
91); vö. tyijár ’fegyőr’ × kijáró (aki kijár, 
elhagyhatja a börtönt)].

kikapi-bekapi msz Kikapi-bekapi!: 
〈Fenyegető figyelmeztetés:〉 Vigyázz, mert 
pórul jársz! [Azaz: szopni fogsz!]

kikattan tn ige Dühöngeni kezd; be
durran.

kiképez ts ige Börtönbe zár, büntetését 
tölteti vkivel; bekaszniz. Hol képeztek ki? 
– Sataratán és Vácon ’Hol töltötted a bünte-
tésed? – Sátoraljaújhelyen és Vácon’.

kiképzés fn (Nehéz körülmények kö-
zötti) börtönbüntetés. Lenyomtam hét évet 
Szegeden a Richter-balhé után, gondolha-
tod, milyen nehéz kiképzésben volt részem!
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kiképzett mn Rutinos, sok időt börtön-
ben töltött rab, akinek nehéz újat mutatni, 
és aki jól viseli a börtönt; rafkós.
kiképzőbázis fn Fegyintézet; kalitka.
kiképzőtelep fn Fegyintézet; kalitka.
kikever ts ige ritk Paklizik, kártyában 

a lapokat előre elrendezi, tudatos sorrend-
ben osztja le; hintázik.

kikosaraz ts ige Tolvaj a boltban a be-
vásárló kosárból lop (táskát, pénztárcát). 
Vö. csór.

kikotor ts ige pej Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

kiköhög ts ige Fizet, tartozást kifizet, 
megad; kicsenget.

kilátó fn 1. Ablak. — fejásztró, hessz, 
kinéző, kukkoló, lelátó, lyuk, nyílás, te
rasz, vágykeltő, világság. 2. ritk Emeletes 
ágy felső része; dobcsi.

kilenc fn Dominóval játszott szeren-
csejáték, amelyben az a legjobb, ha két do-
minó pontjai kilencet mutatnak.

kilencezik tn ige Dominóval kilenc 
nevű szerencsejátékot játszik.

kilincs fn ritk 1. Férfi nemi szerv, hím-
vessző; dákó. 2. Orr; hefti. 3. Vége; finító. 
Na pá! Szabadulok! Kilincs! 4. Fényesíti a 
nevelő ~ét: Sűrűn jár a nevelő irodájába 
(azaz besúgó).
kilincselős mn és fn gúny Besúgó, 

árulkodó, aki sokat jár a nevelőhöz; vam
zer.

kilincskoptató fn ritk Áruló, besúgó; 
vamzer.

killer fn 1. Bérgyilkos; hóhér. 2. Gyil-
kos. — baltásangyal, békehozó, böllér, 
bőrnyúzó, csúnyabácsi, eltakarító, fogy-
tos, galóca, halálosztó, hentes, leíró, lét
számcsökkentő, ölős, sírásó, takarító, 
virágárus. Vö. álmágos, lékelős. [< ang. 
killer ’gyilkos’].

kiló fn 1. Száz forint(os bankjegy, pénz-
érme). — jeksej, piros, róka, rudi, selos, 

vörös. Vö. kilós, sel. 2. Százezer (forint); 
egy forint. Vö. selmija. 3. →Megveszlek 

~ra!
kilós fn 1. Százados. — kapitány, majd

nem-őrnagy. 2. Gazdag; vastag. Ö: húsz~, 
öt~. [< kiló ’száz forint’].
kilő ts ige 1. Leleplez, lebuktat. Na, ki-

lőtték az emberünket az őrök, így nem lesz 
telefon. Pont akkor mentek arra, amikor 
eldugta a megbeszélt helyre. 2. Elhallgat-
tat, leszerel; eldugít. Végül is nem derült 
ki a sztori vége, mert Sanyi kilőtte a mesé-
lőt, hogy ő már aludni akar. 3. (Váratlanul) 
másik börtönbe visz, átszállít. Te, a Sanyit 
nem láttam már két hete. – Persze, mert 
kilőtték.

kimárel ts ige Kiver, kiüt. Kimáreli a 
dandóját ’Kiveri a fogát’. [< cig. mārel ’ver’ 
(Vek. 107)].

kimegy tn ige Szabadul a börtönből; 
pótert megy. ~ a →divatból.
kimenő fn Rövid idejű, néhány órás 

eltávozás a börtönből, amit ált. jutalomból 
adnak.

kimerázik tn ige Meghal; megmulá
zik. Kimerázik, ha tovább ütöd!

kimered tn ige 1. Lerészegedik; be
akaszt. 2. Meghal; megmulázik.

kimerel tn ige Meghal; megmulázik. 
[< cig. merel ’meghal’ (Vek. 110)].

kimerevedik tn ige Lerészegedik; be
akaszt.
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kimond ts ige Kiad, elárul (pl. a rend-
őrségen); bevamzerol. Kimond úgyis, jobb, 
ha illegalitásba vonulsz!

kimos ~sa a balhéból: Kimenti szorult 
helyzetéből. (Ált. nem tesz rá terhelő val-
lomást, és így elkerüli a büntető eljárást, 
büntetést.)

kimozog ts ige ~ja magát: Kimagya-
rázza magát.

kimurdel tn ige Meghal; megmulázik. 
[< murdel ’ua.’].

kimurgyel tn ige Meghal; megmulá
zik.

kimzsi fn ritk Rádió; bindzsi.
kincstári mn BV-s, büntetés-végrehaj-

tási, általuk adott, használt, rendszeresített 
(pl. bilincs stb.).

kindusz mn Rég Csúnya; dzsungáló. 
Hú, de kindusz ez a csaj!
kinéző fn ritk Ablak; kilátó.
kinnlakó mn és fn Civil, nem elítélt 

(lényegében mindenki, aki nem őr vagy 
rab).

kínoz ts ige ritk Kihallgat; daloltat.
kinő ~ ebből a →bugyiból.
kínpad fn Vádlottak padja a bíróságon. 

Jó hosszú tárgyalás volt, hat órát ültem a 
kínpadon.

kint hsz Szabadlábon, a börtönön kívül. 
~ ég a →cigarettája.

kintekunta fn ritk Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [< Kinte Kunta, az Alex 
Haley regényéből készült Gyökerek c. té-
vésorozat rabszolga szereplője].

kínzókamra fn ritk, pej 1. Az a he-
lyiség ahová a magára és másokra veszé-
lyes fogvatartottakat zárják; gumiszoba. 
2. Fogda; fogszi.

kinyal ts ige ritk (Nőt) orálisan kielé-
gít. — ad egy nyelvest a muffra, átmegy 
pincsikutyába, csáráz, csárel, fagyizik, 

kicsáráz, kicsárel, klafatyol, klapatyol. 
Vö. franciázik.

kinyílik tn ige 1. Felbátorodik, szemte-
lenné válik. 2. Szj: Nincs olyan →ajtó, ami 
ki ne nyílna egyszer.

kinyír ts ige Megöl; hazavág.
kinyit ts ige Betör; becsenget.
kinyom ts ige ritk Elad; elpasszol. Ki-

nyom pár telefont.
kioperál ts ige Kilop, ellop; elcsór. Ki-

operálta a zsebéből a pénzt.
kiöntés fn ritk Az újonnan börtönbe 

kerülőt úgy fogadják zárkatársai, hogy egy 
vödör vizet kiöntenek a zárkába, és azt az 
új személynek fel kell mosnia. Vö. beisko
láz.

kipallérozott mn Kitanult, tapasztalt, 
ravasz, agyafúrt, minden hájjal megkent; 
rafkós.

kipattint ts ige 1. Elővesz (pl. pénzt a 
zsebéből). Kipattintotta a pénzt, így már 
láttam, hogy akarja a cuccot. 2. Kifizet, 
megad; kicsenget. Kipattintotta csikkzseb-
ből ’Semmiség volt neki megadni a tarto-
zást’. Kipattintom a tartozásokat. 3. Súly-
zózással, testépítéssel feledz, megerősít; 
kigyúr. Ki van patintva: Látványosan iz-
mos, erős, kidolgozott izomzatú.

kipedáloz ts ige Kikönyörög. — ki
hajt.

kipenget ts ige Kifizet, megad; kicsen
get.

kipipál ts ige Megöl; hazavág. Kipi-
páltam két embert. Harminc évet kaptam.

kipiszkál ~ja a fészekből a kis →szar-
kát: ritk Análisan közösül; megköcsögöl.

kiplankol ts ige ritk Észrevesz, meglát. 
Az őr kiplankolt, dugjatok el mindent! — 
kisunáz, kisunel, smekker (lesz) vmire.

kipotyinel ts ige Kifizet, megad (pl. 
tartozást); kicsenget.

kipotyonel ts ige Kifizet, megad (pl. 
tartozást); kicsenget.
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kipottyant ts ige 1. Megszül. 2. Lenyelt 
tiltott tárgyat a végbelén keresztül vissza-
nyer. Vö. feltol. 3. Kifizet; kicsenget.

kipucol ts ige Kisemmiz, kifoszt (pl. 
kártyán minden pénzét elnyeri); lefoszt. ~ 
egy gépet: Mindent elvisz egy autóból.

kipufogó fn ritk Fenék; bul. Jó a kipu-
fogója annak a csajnak!

kipukkad tn ige 1. A rendőrség, illetve 
a büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Bűncselekmény elköve-
tése közben tetten érik; megbukik. 3. Le-
lepleződik, vmilyen tiltott tevékenysége 
kiderül; lebukik. 4. Lelepleződik kiderül. 
Na, ez a hazugság most kipukkadt! Még 
Ladád se volt, nemhogy BMW-d! — ki
durran. 5. 〈Ált. múlt időben:〉 Kipukkadt: 
Vége van (pl. egy filmnek); finító.

kipusztít ts ige ritk Megsemmisít, meg-
öl; hazavág.

kirakat fn 1. Előre megrendezett dolog 
(pl. megpofoznak vkit, akit színleg meg-
véd vki, de ez előre meg van beszélve a 
„támadóval”). 2. Rossz, feltűnő rejtekhely. 
3. ritk Arc; búra. 4. ~ba tesz: Láthatóvá 
tesz, (sokat) megmutat (pl. egy nő a melleit 
egy merész dekoltázzsal).

kirakodóvásár fn Egész börtönre ki-
terjedő zárkaellenőrzések, melynek során 
minden holmit ki kell vinni a zárkából 
(akár kétszáz őr is jelen van). Vö. hipis.

kirakósjáték fn Nehéz, nehezen vég-
rehajtható, sok részletből álló bűncselek-
mény. Vö. balhé.

király mn 1. (Nagyon) jó; lácsó. 2. Gaz-
dag; vastag.

királyság I. mn Jó, kiváló; lácsó. II. fn 
Tökéletes, ideális helyzet a börtönben (pl. 
amikor nincs besúgó a zárkában, lehet te-
lefont tartani, drogozni, edzeni, érkeznek a 
csomagok, mindenki tud tartalékolni is).

kirügyezik tn ige Pattanások nőnek rá. 
Nézd már! Ez reggelre mindig kirügyezik!

kisablak fn Ételbeadó nyílás az ajtón; 
tátika.

kisámfáz tn ige ritk Közösül; megdug.
kisanyargat ts ige 〈Ruhát〉 kimos.
kisasszony fn ritk, pej Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
kisbaba fn Kis címletű papírpénz (ez-

res, ötezres); susogós. Csak egy kisbabám 
van. [Vö. baba ’pénz’].

kisbojtár fn Kezdő, tapasztalatlan ügy-
véd. Vö. óvó. [< ügyvédbojtár ’ügyvédi 
irodában dolgozó joggyakornok’].

kisborjú fn gúny Homoszexuális férfi; 
köcsög. [< „Mert mindig szopna”].
kiscipő fn ritk Mobiltelefon; basaveló. 

Azt a kiscipőt tedd a helyére! ’Dugd el a 
mobiltelefont!’

kiscivil fn ritk Szabadulás előtt álló 
személy; szabaduló.

kiscula fn Alsónadrág; gatyesz.
kiscsákó fn 1. Kisgyerek; kiscsávó. 

2. Fiatalkorú bűnöző, fogvatartott; efkás. 
3. 〈Fiatal rab megszólítása〉; haver.

kiscsávó fn 1. Gyerek. — cinó, csi
masz, csimi, kiscsákó, kiskrapek, mand
ró, savaró, töki. 2. Fiatalkorú bűnöző, fog-
vatartott; efkás. 3. 〈Fiatal rab megszólítá-
sa〉; haver.

kiscserkész fn Fiatalkorú bűnöző, fog-
vatartott; efkás.

kiscsikó1 fn Fiatalkorú bűnöző, fogva-
tartott; efkás. Kiscsikó vagy te ahhoz, hogy 
megtedd! ’Kezdő vagy te ahhoz, hogy ezt 
megtedd!’

kiscsikó2 fn 1. Újabb feltárt bűntény, 
amire váratlanul (egy bűntény tárgyalása 
során vagy egy másik bűncselekmény bün-
tetésének letöltése alatt) derül fény. Bejött/ 
Benyerített/ Bevágtatott a/ egy ~, ~ ugrott a 
kertbe: Egy újabb bűntettel vádolják meg 
(egy újabb ügyről érkezik vádirat), miköz-
ben egy másik bűncselekmény miatti bün-
tetését tölti. 2. Pótnyomozás, amikor egy 
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újabb ügyet kezdenek vizsgálni. 3. Egy 
újabb ügyre szóló idézés. 4. Folyamatban 
lévő ügy. Csikó2.

kisdobos fn 1. Fiatalkorú bűnöző, fog-
vatartott; efkás. 2. Enyhe büntetésre ítélt 
rab. Vö. sittes.
kisegítő fn 1. Az elítéltek hierarchiájá-

ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 2. Ingyen dolgozó rab, aki 
segít ételt osztani, takarítani stb. Vö. házi.

kisember fn ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

kísérletezik tn ige Új cellatársával „is-
merkedik”, felméri gyengéit; felkóstol.

kisföldi fn ritk Barát; kampi. Vö. földi.
kisgeci fn 1. Fiatalkorú bűnöző, fogva-

tartott; efkás. 2. 〈Fiatal fiú megszólítása〉; 
haver. Kisgeci! Hozz egy cigit!

kisimít ts ige ritk Agyonver. — agyon-
máráz, kicsap, letaglóz, megbasz, pukk-
ra tesz/ vág.

kisiparos fn Kisstílű bűnöző, megél-
hetési tolvaj, bolti szarka; karalábétolvaj. 
Vö. iparos.

kiskabát fn A nyári rabruha (mákos) 
felsője.

kiskacsa fn Zöld hetes a magyar kár-
tyában.

kisköcsög fn ritk, pej 1. Fiatalkorú bű-
nöző, fogvatartott; efkás. 2. 〈Megszólítás〉; 
haver.

kiskrapek fn 1. Kisfiú; kiscsávó. 2. Fia-
talkorú bűnöző, fogvatartott; efkás.

kislány fn pej 1. Kényeskedő, hisztiző 
fogvatartott; nyifácás. 2. Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

kislyukú mn és fn Fiatalkorú (bűnöző, 
fogvatartott); efkás (Tököl, Szirmabesenyő, 
Miskolc).

kismadár →Dalol, mint egy ~.

kismalac R: Csíkos hátú ~, én →elme-
gyek, te itt maradsz!

kisokos fn ritk Könyv; buk.
kispályás mn gúny Pitiáner, kisstílű; 

pitlákovics. Kispályás bűnöző: Kisstí-
lű, kisebb bűntényeket elkövető bűnöző; 
karalábétolvaj.

kisunáz ts ige Kiszúr, észrevesz, meg-
lát; kiplankol.

kisunel ts ige Kiszúr, észrevesz, meg-
lát; kiplankol.

kiszakad tn ige 1. Kimegy; kidzsalózik. 
Szakadj ki innen!: Menj innen! Vö. leakad. 
2. Kiszabadul a börtönből; pótert megy.

kiszar ts ige Tartozást kifizet, megad; 
kicsenget. Kiszarta nagy nehezen a pénzt.

kiszarat ts ige Kifizettet, (tartozást 
kényszerrel) megadat. — csandáztat, fa
síroz, kaszál, kasszíroz, kidobat.
kiszellőztet tn ige ritk Betör; becsen

get.
kitalál ts ige ~ja magának: Beleköt, 

frocliz, piszkál; felkóstol. Most téged ta-
lált ki az őr magának.

kitanul ts ige Megtanulja, hogyan ér-
vényesülhet a börtönben és bűnözői körök-
ben (és ennek révén feljebb lép a ranglét-
rán).

kitapsol ts ige Kifizeti a tartozást, meg-
ad; kicsenget.

kitáraz ts ige 1. 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik. 2. Férfit kézzel kielégít.

kitartott fn ritk Prostituált kitartott sze-
retője, illetve nőt védelemért, pénzért pros-
tituáltként dolgoztató férfi; májer.

kitérdel ts ige ritk Letölti a büntetését; 
lebestáz.
kitérő fn ritk Parancsnoki szoba; piros-

szőnyeg. Vébetűs (leírva gyak.: W betűs) ~: 
A parancsnoki szoba, ahová egyesek árul-
kodni járnak. [< W < wamzer, vamzer ’be-
súgó’].
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kitesz ~ az →asztalra. ~i a →lét: Ki-
fizet; kicsenget. ~i a kirakatba: Lány 
meg mutatja a mellét, fenekét. Na, gyor-
san vedd le azt az öregasszonyos pulóvert, 
mert a kuncsaftok nem látnak semmit! A ci-
ciket tedd a kirakatba, hogy majd kiessen 
a melltartóból!

kitol ts ige Súlyzózással, testépítés-
sel feledz, megerősít; kigyúr. Ki van tol-
va: Látványosan izmos, erős, kidolgozott 
izomzatú. Te, ez a csávó jól ki van tolva! 
Benne van egy patika! ’Ez az ember nagyon 
izmos! Jó sok doppingot beszedhetett!

kitöm ~i a →muffot.
kitüsszent ts ige Kifizeti a tartozást, 

megad; kicsenget.
kittya fn ritk Pénz; lóvé.
kittyó fn Pénz; lóvé.
kiutal ~ egy →pofont.
kivan ~ a →fasza.
kivarr ts ige Tetovál, tetoválást készít 

vkinek. Jól ki van varrva a csávó ’Nagyon 
ki van tetoválva’. — gépel, tetkóz(ik), üt, 
varr.

kivégzés fn ritk Bírósági tárgyalás; 
akasztás. Kivégzésen voltam ma.

kivételes mn és fn ritk Protekciós, pro-
tekcióban részesülő (személy); csókos.

kivon ts ige Megöl; hazavág. ~ a →for-
galomból: Ua. ~ja magát: ritk Öngyilkos-
ságot kísérel meg; hazavágja magát. ~ 
az egyenletből: a) Foglyul ejt, elfog, nem 

kell már vele számolni; begyűjt. Vagy mi 
visszük itt a pálmát vagy a Sanyiék. – A 
Sanyiék már biztosan nem. Nem hallottad? 
Este kivonták az egyenletből őket. A kom-
mandó bevitte a bandát. b) Megöl; haza
vág. A Gézát kivonták az egyenletből.

kizuhan tn ige Megszökik; télakol. Vö. 
bezuhan, megzuhan.

kkv-s Ld. kákávés.
klafatyol ts ige Orálisan közösül, nőt 

szájjal kielégít; kinyal. [< lafatyol, lefe-
tyel ’a nyelvét mintegy lapátként használva 
iszik vagy eszik’].

klajbász fn Gumibot; kolbász. [< plaj
bász × kolbász ’gumibot’].

klapatyol ts ige Orálisan közösül, nőt 
szájjal kielégít; kinyal. [< klafatyol ’ua.’].

kleb fn Kenyér; máró. [Vö. kleba].
kleba fn Kenyér; máró. [< ?szlk. chle-

ba ’ua.’, ?or. хлеба (birt. eset) ’ua.’].
klep fn ritk Megszökés; télak. [< klep-

pel ’megszökik’].
kleppel fn ritk Megszökik; télakol. [?< 

ném. kleppern ’üget, sürög-forog’].
klikk fn Bűncselekményeik, botránya-

ik miatt hírhedt banda; slepp.
klíma Szj: Milyen itt a ~?: Milyen a 

hangulat ebben a zárkában? Vannak vere-
kedések, veszekedések?

klinika Fekete-erdei ~: ritk a) Fegyin-
tézet, büntetés-végrehajtási intézet; kalit
ka. b) Börtön; sitt. [< A klinika (Schwarz-
waldklinik) c. filmsorozat helyszíne].

kló fn Illemhely; retyó. [< klozet ’ua.’].
kloáka fn Végbélnyílás. — lyuk.
klozi fn Illemhely; retyó. [< klozet ’ua.’].
klub fn ritk 1. Bordélyház; kurvabar

lang. Menők ~ja: Ua. 2. Rendőrség; jard. 
Vidám fiúk ~ja: Ua.

knassz fn Ítélet. [< jid. knass ’büntetés’ 
(Dahn 161)].
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knasszol ts ige Elítél; megmér. Lejmre 
~: Ártatlanul elítél.

KO (K. O.) Ld. káó.
kóbor ~ zebra←.
kobra fn Hímvessző; dákó. Eperfejű/ 

pápaszemes ~: ritk Ua. Nem akarod meg-
bűvölni a kobrámat?

kóc fn ritk Haj; séró.
kocaól fn gúny Kövér ember; pacal.
kocc msz Kocc!: Menj innen! Takarodj! 

Vö. koccol, leakad.
koccol tn ige 1. Megy; avázik. Szj: ~j 

innen!: Menj innen! Vö. leakad. Ö: le~. 
2. Szökik; té la kol. Koccol a csávó, figyeld!

koccoltat ts ige 1. Elküld, elzavar; le
koptat. 2. Megszakítja a kapcsolatot; le
pattint. Koccoltatni kéne ezt a csajt: meg-
bízhatatlan, drogozik. Ik: le~.

kocka Beáll a Iba: ritk Meghunyászko-
dik, nagyon betartja a szabályokat; beáll a 
sarokba.

kockásbusz fn ritk Taxi.
kockásnyakú mn és fn gúny 〈Cigányok 

által használva:〉 Nem cigány, magyar; pa
raszt.

kocuca msz Kocuca!: Menj innen! Vö. 
leakad. [< kocc, koccol].

kocsi Szj: Kocsi, ló: Minden; ala cu zá-
nem. (Pl. betörés közben egyik tolvaj kér-
dezi a másiktól:) Mit vigyünk? – Kocsi, ló! 

’Mindent, ami mozdítható!’ [< Kocsi, ló: 
〈Ultiban egy kontrázásfajta:〉 megkontrá-
zom a partit is és az ultit is].

kocsilopó fn Autótolvaj; verdás.
kocsis fn ritk Autótolvaj; verdás.
kocsitörő fn ritk Autótolvaj; verdás.
koff fn Kávé; kofi. [< koffein ’ua.’, ang. 

coffee ’ua.’].
koffein fn Kávé; kofi. Van koffeined?
kofi fn Kávé. [< koffein ’ua.’ × ang. 

coffee ’ua.’]. — bikatej, bivalytej, coff, fe

keteleves, koff, koffein, kuffi, négerhúgy, 
négerpisi, üszöktea.

kohány mn és fn Cigány; bokszos.
kohável (ritk. kohavel) tn ige Hazu-

dik; kamuzik. [< cig. xoxavel ’becsap, rá-
szed’, xoxel ’hazudik’ (CigSz. 51), xoxavel, 
hohavel, hohāl ’hazudik; becsap; csal, csá-
bít’ (Vek. 75)].

koheró fn és mn ritk Cigány (ember); 
bokszos. (Ha cigány mondja cigánynak, 
tréfás, de ha magyar mondja cigánynak, 
rendkívül súlyos sértés.) [?< kokeró ’ua.’].

koka fn Kokain (kábítószer); kokó.
kokain fn Por alakú felmosószer.
kókányol ts ige Szerel. A rádiót kóká-

nyol ja megint. — megszokerál, szokerál, 
szokerel.

kokavázik tn ige Hazudik; kamuzik. 
[< kokavel < cig. xoxavel ’becsap, rá-
szed’, xoxel ’hazudik’ (CigSz. 51), xoxavel, 
hohavel, hohāl ’hazudik; becsap; csal, csá-
bít’ (Vek. 75)].

kokável (ritk. kokavel) ts ige Hazu-
dik; kamuzik. [< cig. xoxavel ’becsap, rá-
szed’, xoxel ’hazudik’ (CigSz. 51), xoxavel, 
hohavel, hohāl ’hazudik; becsap; csal, csá-
bít’ (Vek. 75)].

kokeró fn és mn Cigány; bokszos. (Ha 
cigány mondja cigánynak, tréfás, de ha 
magyar mondja cigánynak, rendkívül sú-
lyos sértés.) [?< kokszos ’cigány’].

koki fn Ittas, részeg; tintás. [< kokszos 
’ua.’].

kókler fn Csaló; simlis.
kokó fn Kokain (kábítószer). — fehér, 

hó, hófehérke, jég, koka, koksz, kóla, 
moki, por, porcukor, poros, szippantópor, 
üdítő, vájd, vájt(sztrít). Vö. kábszi, krekk.

kokós mn és fn Kokaint fogyasztó ká-
bítószeres (személy).

kokova fn Hazugság; kamu. Ez kokova 
volt, öcsém!
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kokovál ts ige Hazudik; kamuzik. [< 
cig. xoxavel ’becsap, rászed’, xoxel ’hazu-
dik’ (CigSz. 51), xoxavel, hohavel, hohāl 

’hazudik; becsap; csal, csábít’ (Vek. 75)].
kokovázik tn ige Hazudik; kamuzik. 

[< kokavázik ’ua.’].
kokovel ts ige ritk Hazudik; kamuzik. 

[< kokavel ’ua.’].
kokovesz fn Hazugság; kamu.
kokózik tn ige Kokaint fogyaszt. — kó

lázik. Vö. anyagozik, szippant.
koksz fn 1. Kokain (kábítószer); kokó. 

2. Szteroid, doppingszer. — gyúrószer, 
szemes takarmány, okszi1, töltés. [< koksz 

’kőszénből nyert tüzelőanyag’].
kokszol tn ige Testépítéshez, izomtö-

meg-növeléshez szteroidot, doppingszert 
fogyaszt. [< koksz ’doppingszer’]. — fel
turbózza magát.

kokszos fn és mn 1. gúny Cigány; bok
szos. 2. Részeg; tintás. [< szleng koksz 

’szeszes ital’]. 3. Doppingszert, szteroido-
kat használó testépítő. [< koksz ’dopping-
szer’].

koktél fn Kávé, tea és dohány összefőz-
ve; dobogó1.

kóla fn Kokain (kábítószer); kokó.
kólázik fn Kokaint fogyaszt; kokózik.
kolbász fn 1. Hímvessző; dákó. Szh: 

Nyeli a ~t, mint kacsa a nokedlit: ritk 
〈Orális szexet magas színvonalon szolgál-
tató prostituáltakra mondják〉. 2. Gumibot. 
— bikacsök, cumibot, csök, fasz, gyima, 
klajbász, lőcs, négerfasz, népnevelő, plaj
bász, szalámi, ütleg, vibrátor, vibró.

kolbászol tn ige Járkál, jön-megy. Mit 
kolbászolsz itt fel-alá?— dzsalózgat.

koldusbér fn ritk Börtön által adott fi-
zetés; adomány.

koldustarisznya fn Rámenősen, orcát-
lanul kéregető ember.

kolesz fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
[< diáknyelvi kolesz ’kollégium’ < kollégi
um ’börtön’].

kolko Ld. szkolko.
kollaboráns fn gúny Besúgó, áruló; 

vamzer.
kollégium fn 1. Fegyintézet, bünte-

tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

kolompárlala fn Lenézett, buta ember; 
gyökér.

kolompársugárút fn gúny Csak cigá-
nyok által lakott zárka. Vö. cella.

kolompol tn ige 1. Sorakozóra csenget, 
nyomja a jelzőcsengőt. 2. Az őr jelzi, hogy 
jön.

kolonc fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

kolostor fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
Ö: kanca~.

kolt fn Pisztoly; stukker.
komál ts ige Kedvel, szeret; kamel. [< 

kamel ’ua.’ < cig. kamel ’szeret, akar’ (Vek. 
82); vö. szinto cig. komel ’szeret’ (Mészá-
ros 1980: 39)].

komálós fn és mn 1. Barát; kampi. 
2. ritk Szerelmes (ember); kamelós.

komancs fn és mn 1. Cigány; bokszos. 
2. Kommandós; feketekutya.

komáz ts ige Szeret, kedvel; kamel. [< 
komál ’ua.’ < cig. kamel ’szeret, akar’ (Vek. 
82) × komáz ’pajtáskodik, cimborál’].

komenzi Szj: ~ hirtelen!: ritk Gyere 
ide! [< ném. Kommen Sie (hierher)! ’Jöjjön 
(ide)!’].

kommandós fn ritk A betörő segítője, 
aki betörés közben őrt áll; hesszelő.
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komoly ~ szinten: Nagyon. Komoly 
szinten figyelj oda, ez nem játék! | Komoly 
szinten megverték a csávót.

komornyik fn gúny Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

komplett fn A prostituált egyik szolgál-
tatása: vaginális és orális közösülés együtt. 
Vö. extra.

koncoló fn Kés; bugyli.
kondizik tn ige Erősít, edz; gyúr.
konty fn gúny Férfiak hosszú haja; but-

séró.
konzerva fn Konzerv; páncélos.
konzervál ts ige Börtönbe zár; bekasz

niz. Legutóbb tizenöt évre konzerváltak. 
[Vö. A börtönben töltött hosszú évek kon-
zerválják a rabokat, ti. nem isznak, nem 
éjszakáznak, nem drogoznak úgy, mint 
szabadlábon, ezért nem olyan megviseltek, 
mint a szabad kortársaik.]

konzerváló fn 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

konzervdoboz fn ritk Rabszállító autó; 
rabó.

konzulátus fn ritk Illemhely; retyó.
konyec msz 1. Vége; finító. 2. Odavan, 

meghalt. Vö. megmulázik. ~ vilma: Ua. [< 
or. конец ’vége’, Конец филь ма ’Vége a 
filmnek’].

konyha Szj: →Szegény ~, úri pompa.
kopasz fn 1. Kezdő bűnöző, első bűn-

tényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Első al-
kalommal börtönbe került (vagy az adott 
intézetbe nem rég érkezett) fogvatartott; 
újonc. [< kat. szl. kopasz ’újonc’ (KatSzl. 
188)].

kopcsó fn ritk 1. Kezdő bűnöző, első 
bűntényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Első 
alkalommal börtönbe került (vagy az adott 

intézetbe nem rég érkezett) fogvatartott; 
újonc. [< kat. szl. kopcsó ’újonc’ (KatSzl. 
190)].

kópé fn ritk Rendőr; zsaru. [?< kopó].
kopek fn Aprópénz; hecsi. [< kopek 

’kis értékű orosz váltópénz, kopejka’].
kopi fn és mn Kopasz, tar fejű (ember); 

úszósapkás.
kopinger fn Nyomozó; nyominger. [< 

nyominger ’ua.’ × kopó ’ua.’].
kopirnyó fn és mn Kopasz, tar fejű 

(ember); úszósapkás.
kopírozó fn Pénzhamisító; művész.
kopó fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Nyomozó; 

nyominger.
kopog ts ige A rabábécé jeleivel, a fa-

lon vagy vmilyen csővezetéken kopogva 
üzen; ábécézik.

kopogtatás fn Biztonsági ellenőrzés, 
melynek során egy fakalapáccsal (vas jan-
kó) a rácsot kopogtatják (mert ha el van 
fűrészelve, más hangot ad a vas).

koporsó fn ritk 1. Zárka; cella. 2. Élet-
fogytiglani büntetés; életfogyt. 3. Ágy; 
dikó. 4. Kártyatartó doboz, amiből a la-
pokat osztják. 5. Megtörölközik vele a ~: 
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Meghal, elhalálozik; megmulázik. Ez 
olyan geci, hogy ha megtörölközik vele a 
koporsó, pezsgőt fogok bontani! ~ba tesz: 
Megöl; hazavág. Lenyúltad a Tomi csaját? 
Na, ezért tuti koporsóba tesz!

koporsópénz fn Az elítélt jövedelmé-
ből esetlegesen bekövetkező temetésére 
részletekben levont, zárolt pénz, amit a 
fogvatartott szabadon bocsátásakor meg-
kap. Vö. villamosravaló.

koporsószeg (koporsószög is) fn Ciga-
retta; bláz.

kopóság fn Rendőrség; jard.
kopottáru fn ritk Farmernadrág; fari.
koppant ts ige Lemásol, hamisít; le

dupláz. [< koppint ’jogtalanul lemásol, 
utánoz vmit’].

koppintós fn Fűrész fogazatú álkulcs, 
amit egy kalapács segítségével beütnek a 
zárba, és így nyitják ki. Vö. fésű.

koránkelt mn Kitanult, tapasztalt, ra-
vasz, agyafúrt, minden hájjal megkent; 
rafkós. Látom, koránkelt csávó vagy, nem 
haraptad meg ezt a trükköt. ’Látom, ta-
pasztalt ember vagy, nem dőltél be ennek 
a trükknek.’

korcs mn és fn ritk 1. Nem magyar, más 
nemzetiségű ember; belganyelvű. 2. Félig 
magyar, félig cigány; romungró.

korcsó mn és fn Félig magyar, félig ci-
gány; romungró. [< korcs ’ua.’].

kóré fn ritk Ittas, részeg; tintás.
kórház fn Az a körlet, ahol a fogászat 

és az orvosi rendelés üzemel; gyengusz.
kormol ts ige Hazudik; kamuzik. Szj: 

Nekem ~sz, kis kémény?: Nekem hiába ha-
zudsz! Szh: ~, mint a kémény: (Folyéko-
nyan v. folyamatosan) hazudik; kamuzik. 
[?< hamu(zik) < kamu].

kormolókefe fn ritk Hímvessző; dákó. 
(Ált. a férfi szerepet alakító homoszexuális 
férfi nevezi így saját hímvesszőjét.)

kormos mn és fn Cigány; bokszos.
kormoz ts ige Levágott bakancstalpat 

éget egy fémtárgy alatt, és az így keletkező 
kormot vízzel feloldva tetováláshoz hasz-
nálja tinta helyett.

korom fn Hazugság; kamu. Annyi ko-
rom jön belőled, mint egy kéményből! ’So-
kat hazudsz’.

korong fn LSD (kábítószer) gombostű-
fejnyi adagban pipában elszíva; tripp.

korpa fn ritk Pénz; lóvé.
korpás fn Fenék; bul. ~on vág/ ver: 

Análisan közösül; megköcsögöl.

korpázik tn ige ritk Análisan közösül; 
megköcsögöl.

korpusz fn Ondó; apatej. Te szopni 
voltál. Tudod mi erre a bizonyíték? – Nem. 
– Persze, mert lenyelted a korpuszt! [< lat. 
corpus delicti ’bűnjel’].

korpuszos mn Ondóval szennye-
zett. Tiszta korpuszos lett a hátsó ülés a 
verdámban!

korrekciós mn ritk Bolond, buta; dili
nyós.

korsó K: Addig jár a ~ a kútra, míg meg 
nem basszák a vízhordó lányt: gúny Ha vki 
több bűncselekményt követ el, nagy az esé-
lye, hogy egyszer elfogják.

korzó fn Börtönudvar, sétaudvar. — 
alakulótér, birkalegelő, brodvéj, buzitér, 
galopp-pálya, hősöktere, jártató, játszó
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tér, karám, kifutó, legelő, placc, sétáló, 
szusszantó. Vö. körözés.

korzózik tn ige 1. (A sétaudvaron) 
sétál(gat). — galoppozik, gózik, levegő
zik, sasíroz, szambázik. 2. Prostituált 
üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, 
szólít le, fel-alá sétálgatva magát kínálja; 
rodázik.

kóser mn 1. Jó, szép, kiváló, elsőrangú; 
lácsó. Kóser volt az ebéd! ’Finom volt az 
ebéd’. 2. Nem hamis, valódi; frankó (pl. 
pénz). 3. Olyan (személy), aki nincs gya-
nú alatt, nincs priusza. 4. Olyan (személy), 
akinek elfogásakor nincs nála bűnjel, akit 
az áldozatok nem ismernek fel. 5. Beleva-
ló; vagány. [< jid. kóser ’tiszta, egyenes, 
helyes, megengedett; vallástörvények sze-
rint használható’ (Száj. 34; ld. még TESz. 
II, 586)].

kóserol ts ige Dicsér, jókat mond vkiről; 
fényez. Nem kell kóserolnod, ismerem a 
palit ’Nem kell dicsérgetned, ismerem az 
fickót’. ~ja magát: Többnek mutatja magát, 
mint amekkora, dicséri magát. Ik: be~.

koslat tn ige ritk Prostituált üzletszerű 
kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, 
fel-alá sétálgatva magát kínálja; rodázik.

kóstolgat ts ige Kötekedik, ingerel, bosz-
szant, minduntalan zaklat, akadékoskodik, 
szemtelenkedik, szemtelenül vizsgálgat, mé-
reget; felkóstol. Szj: Ne kóstolgass, öcsém, 
nem vagyok én déligyümölcs! Ne kóstol-
gass (nem vagyok cukorka)!: Ne kötekedj!

kóstolgatás fn Kihallgatás; vamzerol
tatás.

kóter fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-
hajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. Ö: 
sit(t)i~. 3. Zárka; cella. 4. Fogda, magán-
zárka; fogszi. 5. Gyermek- és Ifjúságvédel-
mi Intézet (GYIVI). [< baj.-osztr. Kotter ’el-
mebetegek ketrece; kutyaól’ (TESz. 591)].

kóterol ts ige Börtönbe zár; bekaszniz.

kotla fn ritk Tál, edény; vályú. Rakd 
tele a kotlám, éhes vagyok! [< kotla ’fazék, 
lábas’ (ÚMTsz. III, 512)].

kotló fn Bolond; dilinyós.
kotor tn ige ritk Siet, gyorsan megy; 

tempózik.
kotorászó fn ritk Tolvaj; bugás.
kotta fn 1. Hamis pénz; állé. [< tny. kot-

ta ’a hamisjátékra összeállított kártyacso-
mag kezdetének és rendszerének kulcsa’]. 
2. Kidolgozott izomzat (ált. a hát izmai). 
Biztos nem a szél hordta rá a kottákat, meg 
kellett azért izzadni párszor!

kottás mn és fn ritk Izmos, erős, ki-
sportolt testű (ember); kajak.

kotyel ts ige Hazudik; kamuzik.
kotyesz fn 1. Hazugság; kamu. Kotyesz 

nem kell! 2. Bolond; dilinyós. Kotyesz ez a 
csávó.

kozákkucsma fn Szőrös női nemi szerv; 
mizs.
kő fn 1. Dominó. — pöttyös. 2. Pénz; 

lóvé.
köccsintő fn Homoszexuális férfi; kö

csög.
köcskös fn 1. Fiútestvér, öcs. 2. 〈Meg-

szólításként:〉 öcsi, öcskös; haver.
köcsli fn ritk, gúny Homoszexuális kap-

csolatban a női szerepű férfi; köcsög.
köcsög gúny I. fn 1. Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi. (Rendkívül 
sértő szó, használatát ált. verekedés követi.) 
Tábori ~: gúny Homoszexuális vonzódását 
nyíltan vállaló fogvatartott; nyitott. Szj: 

~ leszel, csicska vagy!: 〈Az újonnan bör-
tönbe kerülőknek szokták mondani zárka-
társai〉. Menők← előre, ~ök hátra! Ö: bú
bos~, kis~, zseb~. — agyagedény, ágyas, 
amazon, amfóra, ankülé, anyu, bögre, 
búbosköcsög, csajka, csipkejózsika, csí
ra, csiribiri, csupor, eszmeralda; éva, 
az örök nő; faszleső, fasznyelő, faszrá
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zó, faszszívónő, faszszopó, fasztalicska, 
fasz tolvaj, faszverő, findzsa, füleskancsó, 
júlia, juliska, kancsó(villa), kígyóbűvölő, 
kisasszony, kisborjú, kislány, köccsintő, 
köcs li, kulacs, lábas, lány, lyukas, meg
baszott darumadár, műanya, művésznő, 
nagyi, népligeti, népművészeti agyag
edény, nyanya, öcsigörl, pedé, porce
lán, ringyó, rotyogó, röcsög, seggbe 
baszott darumadár/ gyökér, spanglis, 
szakállaslány, szamanta, szopós, tigris, 
tö kös csaj, tököslány, tökösmenyasszony, 
tö kös nővér, trafó, trafonauta, transz
formátor, tréboj, váza, zacskó. Vö. bika, 
ratyi, zsan, zsanmari. 2. Nem kedvelt, 
megvetett személy; tüdő. 〈Megszólítás-
ként is〉; gennygóc. 3. Besúgó; vamzer. 
4. ritk Rendőr; zsaru. 5. Vén ~: ritk Öreg 
férfi; ratata. 6. Pohár; findzsa. Hozd a kö-
csögöd, öntök teát! II. mn Rossz; tréfli.

köcsöggyógyász fn ritk, gúny Börtön-
orvos; mengele.

ködvágó fn 1. (Hegyes orrú) cipő; 
skárpi. 2. Szemüveg; hemüveg.
kőgazdag mn Pénzes, nagyon gazdag; 

vastag.
köhög ts ige 1. Fizet, tartozást megad; 

kicsenget. Lassan köhögi. 2. gúny Vallo-
mást tesz; dalol. Ik: el~, ki~.
köhögő fn Egészségügyi körlet, ahol 

a fogászat és az orvosi rendelés üzemel; 
gyengusz.
köhögős mn Nem megbízható, aki-

nek könnyen eljár a szája, sokat fecseg; 
penázós.

kölcsönátvevés fn ritk Lopás; csóresz.
kölcsönkér ts ige ritk Ellop; elcsór. ~i 

bizonytalan időre: ritk Ua.
kölcsönkéregetés Erőszakos ~: Rablás; 

rabi.
kölcsönvesz ts ige Ellop; elcsór.
kölcsönző Készpénzt ~: ritk Bankrabló.
költözik tn ige Másik zárkába kerül.

kőnyalólé fn ritk Felmosóvíz.
könnyező ~ harcos←.
könnyeztet ~i a →krokodilt.
könnyűlány fn ritk Prostituált; rinya.
könyöradomány fn ritk Börtön által 

adott fizetés; adomány.
köp ts ige 1. gúny Vall, vallomást tesz, 

elárul; dalol. Meglátod, köpni fog ’Meglá-
tod, beszélni fog’. Köpött a köcsög! ’Vallott 
az a szemét!’ Ik: be~. 2. ~ a kobra/ maci: 
Férfi elélvez; eldzsal. És ~ött a →maci.
köpködő fn 1. Pisztoly; stukker. 2. Hím-

vessző; dákó.
kőporos Szj: Mi van? ~ lett a kezed?: 

〈Tréf. kérdés, miután vkit hasba bokszol-
tak, de az illető megfeszítve hasizmait 
megmutatta, milyen kemény〉.
köpőcsésze fn ritk, pej Áruló, besúgó; 

vamzer.
köpőlégy fn ritk, pej Áruló, besúgó; 

vamzer.
köpős fn ritk, pej Áruló, besúgó; vam

zer.
köpül ts ige 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 

hokizik. Köpüli magát: Ua.
köret fn Mellébeszélés, köntörfalazás; 

rizsa. [< rizsa ’ua.’ × ’rizs, az étel mint 
köret’].

körguggolda fn ritk Illemhely; retyó.
körhinta Beültet a Iba: Becsap; meg

vezet.
körítés fn Mellébeszélés, a lényeg ke-

rülgetése, hitegetés; rizsa.
körlet fn 1. Folyosó; trepni. 2. →Női ~.
körletmenő fn A legnevesebb, leg (el) is-

mer tebb fogvatartott egy körletben (folyo-
són), olyan kiváltságos rab, aki többnyire 
a többieknél erősebb lévén öklével kivívja 
magának a tekintélyt, tiszteletet (és akit 
társai – gyakran félelemből, fizikai ereje 
vagy éppen esze, esetleg pénze, a börtön-



körmöl kricsma

188

ben eltöltött hosszabb büntetése miatt – ve-
zetőjükként fogadnak el). Vö. menő.

körmöl ts ige Úgy csal, hogy a kártya-
lapokat körömmel megjelöli; hintázik.

körmöz ts ige Úgy csal, hogy a kártya-
lapokat körömmel megjelöli; hintázik.
körmöző fn Körmözéssel csaló hamis-

kártyás; cinkes.
köröz tn ige Prostituált üzletszerű ké-

jelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, fel-
alá sétálgatva magát kínálja; rodázik.

körözés fn Napi séta a börtönudvaron. 
— cirkálás, frisslevegő, járkálda, keren
gő, séta, szabadlevegő, szabadság, szam
ba, totyogás, tüdőtágítás, tüdőtágító. Vö. 
korzó.

körte fn ritk Női mell, emlő; bögy.
körút fn ritk Séta üzletszerű kéjelgés 

céljából az utcán. Vö. rodázik.
köszönő ~ viszonyban sincs: 〈Vmi hiá-

nyának, elmaradásának a kifejezésére〉. Lá-
tom és érzem, hogy ez a csávó köszönő 
viszonyban sincs a szappannal ’Látom, és 
az orrom is azt mondja, hogy ez az ember 
nem szokott mosakodni’. Nagy itt a kosz, 
ez a zárka köszönő viszonyban sincs a sep-
rűvel és a fókával.

köszörül tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Egész éjjel köszörülte 
a csajt.

köszörülés fn Közösülés; dugás. Erő-
szakos (nemi) ~: Erőszakos (nemi) közösü-
lés.
köszörűs fn és mn ritk Cigány; bok

szos.
kötéltáncos mn ritk Részeg; tintás.
kötőfék fn Nadrágszíj. Meghúzta a kö-

tőféket a derekán.
kövér mn ritk Gazdag; vastag. Nagyon 

kövér a csávó.

közép ~re áll: Verekedéshez kiáll, fel-
emeli az ökölbe szorított kezeit, harcra 
kész; felpakol.

közhasznú fn ritk Prostituált; rinya.
közlekedő fn ritk Folyosó; trepni.
közmunka fn Ingyen végzett munka 

a börtönben (az elítélt napi négy órát, ha-
vonta legfeljebb 24 órát köteles ingyen dol-
gozni).

közös fn 1. Rabokkal műveltetett na-
gyobb földterület (pl. Állampusztai bv.) 
2. Bedobja a ~be: Saját tulajdonát a kö-
zösségnek adja, be adja a közös vagyonba. 
Bedob a ~be (egy csajt/ fiút): Több személy 
egy nővel/ férfival (általában kényszerítés-
sel közösül, partiba vág. De jó csajt szedtél 
fel! Dobd már be a közösbe, ne sajnáld tő-
lünk! Az igazi barát megosztja, amije van!

közvitéz fn ritk Fegyőr, börtönőr; smasz
szer.

krampusz fn Kommandós; feketeku
tya. [< Fekete öltözékükről].

kreátor fn Cigarettatöltő-gép; cseterő. 
Ideadod a kreátort, amíg megtöltök pár 
cigit?

krek(k) fn Fehéres, szürkés színű, ka-
vicsokra emlékeztető kábítószer, a kokain 
szabad bázisa, amit elsősorban elfüstölve 
inhalálnak. [< ang. crack ’ua.’ ← ’lövés, 
durranás’]. — kid, krekit, kristály, szap
pan. Vö. kábszi, kokó.

krekit fn Kristály formájú kokain (ká-
bítószer); krekk.

krém fn Hasisolaj (kábítószer); barna
olíva.

krematórium fn ritk Börtönkórház; 
háká.

krémes fn Vazelinnel bekent férfi fe-
nék; bul. Este nyomok egy krémest ’Este 
análisan fogok közösülni’.

kricsma fn ritk Kocsma; krimó. [< 
szlk. krčma ’kocsma’; vö. kricsmi ’ua.’].
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kricsmi fn ritk Kocsma; krimó.
krimó fn Kocsma. — aligálló, becsali, 

becsületsüllyesztő, becsülettipró, beug
ró, búfelejtő, butyka, büfike, bűnbarlang, 
csirizes, dühöngő, dülöngélő, elosztó, 
gondűző, hivatal, kricsma, kricsmi, mű
hely, népszája, otthon, öblögető, öröm
tanya, pénzrabló, piálda, piáló, szinyó, 
találka, talpaló, talpas.

krinyó fn ritk Illemhely; retyó.
kripta fn 1. Rendőrség; jard. 2. Fegy-

intézet, büntetés-végrehajtási intézet; ka
litka. 3. Börtön; sitt. 4. ritk Fegyház; agy
mosó. 5. ritk Az emeletes ágy felső része; 
dobcsi.

kriptaszökevény fn 1. Idősebb, öreg 
férfi; ratata. 2. Idősebb, öreg nő; mumi.

kristály fn Kristály formájú kokain 
(kábítószer); krekk.

krokodil Könnyezteti a ~t: ritk a) Vizel; 
brunyál. b) 〈Férfi〉 önkielégítést végez; ho
kizik.

krumpli fn ritk (Kar)óra; császó. Meny-
nyi a ~?: ritk Mennyi az idő, hány óra van? 
Vö. Szkolko szicsász?

kuckó fn 1. Zárka; cella. 2. Lakás; 
kéró. 3. ritk Ágy; dikó. 4. ritk Rendőrségi 
fogda; pandesz.

kucsma fn 1. Haj; séró. 2. Szőrös női 
nemi szerv; mizs.

kúdúsfillér fn ritk A forintnak megfe-
lelő börtönbeli fizetőeszköz; bón.

kuffer fn Fenék; bul. Bepakol a ~ba: 
ritk Análisan közösül; megköcsögöl. Szj: 
Nagy kufferba jó pakolni!

kuffervizit fn ritk A nő, prostituált fe-
nekének megnézése vagy megtapogatása. 
Vö. szakállasszemle.

kuffi fn ritk Kávé; kofi.
kugli fn Egyféle játék, „asztali teke”, 

amikor egy dezodorból kivett golyóval há-
rom sakkbábut kell eltalálni.

kugliz ts ige ritk Az újonnan börtönbe 
kerülőt (durván) ugratja, kitol vele, becsap-
ja; beiskoláz.

kuka fn ritk Az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

kukaborogató mn és fn Hajléktalan; 
csöves.

kukabúvár fn pej, gúny Szemétben 
turkáló, guberáló ember.

kukella fn ritk Szem; jákó. Ö: vak~.
kukker fn 1. A betörő bűntársa, aki a 

betörés közben őrt áll; hesszelő. 2. Szem-
üveg; hemüveg. 3. ritk Szemüveges ember; 
duplaszemű. 4. A zárka ajtaján lévő kém-
lelőnyílás; cirkli.

kukkerol ts ige Néz, figyel; dikázik.
kukkeroló fn ritk A betörő segítője, 

aki betörés közben őrt áll; hesszelő.
kukkol ts ige Néz, figyel; dikázik.
kukkoló fn ritk Ablak; kilátó. Ö: 

arany ér~.
kukorica →Csöves ~.
kukoricacső fn Golyókkal telerakott 

hímvessző. (A golyókat porcelánból vagy 
fogkefe nyeléből faragják ki, a hímvessző 
bőrét zsilettpengével megvágják, és így 
rakják be a golyókat.) Vö. dákó.

kukucska fn ritk A zárkaajtón lévő fi-
gyelőablak, kémlelőnyílás; cirkli.

kul (kull és kúl is) fn ritk Széklet; kula. 
[< cig. khul ’ürülék’ (Vek. 90)].

kula fn Széklet, ürülék. [< kul < cig. 
khul ’ürülék’ (Vek. 90)]. — barna, bar
namaci, barnamackó, barnamedve, be
tyárzsír, bibi, csoki, gitt, ikra, kábel, 
kul, kutyagumi, légyfogó, maci, merga, 
minyon.

kulacs fn 1. pej Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög. 2. Hím-
vessző; dákó. [< Ti. „inni” lehet belőle].
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kulagép fn gúny Sokat székelő, szellen-
tő, a vécén sokat tartózkodó személy. — fo
sógém, fosógép, kulhanek, szarógalamb, 
szarzsák, széllelbélelt.

kulák fn ritk Gazdag; télapó. [< kulák 
’nagygazda, zsírosparaszt’].

kulapintyó fn 1. Fiatalkorú bűnöző, 
fogvatartott; efkás. 2. Első alkalommal 
börtönbe került (vagy az adott intézetbe 
nem rég érkezett) fogvatartott; újonc.

kuláré fn ritk Illemhely; retyó. [?< 
kulakabaré ’klozet’ (Kabdebó 30); vö. kula 
’széklet’ < cig. khul ’ürülék’ (Vek. 90)].

kulás mn Ürülékkel szennyezett, sza-
ros (elsősorban alsónadrágra mondva). — 
csíkos, csokis, gittes, kúlos, nikotinos, 
rajzos2.

kulaszag fn Büdösség, ürülékszag; 
kandesz.

kulázik tn ige Nagydolgát végzi, székel. 
[< kula < cig. khul ’ürülék, szar’ (Vek. 90)]. 
— barnázik, becsokizik, dolgozik, eteti 
a zsuzsát, fektet, gittel, gubicsol, ikrá
zik, kábelt fektet/ rak, kábelez, kullant, 
kulmant, nyomtat, pottyant, rostál, salakol, 
trágyázik, trotyizik, trottyol.

kulázó fn ritk Illemhely; retyó.

kulcs Mindent nyitó ~: a) Feszítővas; 
pájszer. b) Fűrész; hegedű. Kellene egy 
mindent nyitó kulcs, mert honvágyam lett. 
→Bedobja/ Leadja a ~ot: Meghal; megmu
lázik. Ö: fél~, ólom~.

kulcsár fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.

kulcsos fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.

kulhanek fn gúny Sokat székelő, szel-
lentő, a vécén sokat tartózkodó személy; 
kulagép. [< Kulhanek, családnév × kula 
’széklet’].

kullancs fn ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

kullant tn ige Ürít, székel; kulázik.
kulmant tn ige ritk Nagydolgát vég-

zi, székel; kulázik. [< kulázik ’székel’ × 
szleng kummant ’〈ált. munka, feladat el-
végzése elől〉 elbújik; 〈míg mások a felada-
tot végzik〉 (rejtekhelyen) pihen’ (KatSzl. 
194)].

kuloár fn ritk Illemhely; retyó. [< kula 
’széklet’ × budoár ’kis női öltözőszoba’].

kúlos fn Ürülékkel szennyezett, szaros 
(elsősorban alsónadrágra mondva); kulás.

kultúr fn Kulturális helyiség a börtön-
ben (a könyvtárat, stúdiót magában foglaló 
körlet).

kultúrláda fn Rég (Már csak egy-két 
börtönben létező) intézeti rádió.

kumeró fn Bármilyen főtt tészta (spa-
getti, csigatészta stb.)

kummog ts ige Lapít, sunyít; sunnyog. 
Nem fog kummogni takarítás helyett!

kuncs fn A pont odaillő egyetlen lap a 
kártyázás során. (Pl. ha a kártyában csak a 
kőr tízes a jó, akkor az a kuncs lap.)

kunyerbál tn ige ritk Kéreget; lejmol. [< 
kunyerál ’(megalázkodva) könyörög, kér’].
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kunyhó fn ritk Lakás; kéró.
kupak fn 1. Hímvessző; dákó. 2. A 

hímvessző eleje, makk; karima.
kupakol tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~.
kupeckodik tn ige Üzletet köt; bizni

szel.
kuperta fn Boríték. Kellene egy kuper-

ta, amiben a levelem kimegy.
kuplung Csúszik a ~ja: Bolond. Vö. di

linyós. Nézd! Bakelóval a lábán zuhanyzik! 
– Hagyd! Csúszik a kuplungja.

kuplungos mn gúny Bolond; dilinyós.
kúr tn (és ts) ige Közösül, vkit magáévá 

tesz; dug. Szj: Rojtosra ~om a segged!: 
〈Fenyegetés〉. Ö: alá~, át~, be~, fel~. [< 
kúrel < cig. kūrel ’közösül’ (Vek. 98)].

kuráftye fn Közösülés; dugás. [< kúrel 
’közösül’].

kúrel (kurel is) tn (és ts) ige Közösül, 
vkit magáévá tesz; dug. [< cig. kūrel ’ua.’ 
(Vek. 98), kurrel ’ua.’ (CigSz. 65)].

kurfecol tn (és ts) ige ritk Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. [< kúrel ’ua.’ × kufircol 
’ua.’].

kurgyel tn (és ts) ige ritk Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. [< kúrel ’ua.’].

kurkász fn ritk, pej Börtönorvos; men
gele.

kurkó fn Vasárnap. [< cig. kurko ’ua.’ 
(Vek. 98)].

kúrogat ts ige Kötekedik, ingerel, bosz-
szant, minduntalan zaklat; felkóstol.

kúrógép fn ritk 1. Prostituált; rinya. 
2. Nő, lány; gádzsi.

kuruc fn gúny Prostituált; rinya. [< 
kurva ’ua.’].

kurucos mn Prostituáltakat idéző, rájuk 
jellemző, kihívó, szexis; kurvás. Ez a ruha 
nagyon kurucos! Ki van belőle a segged!

kurvabarlang fn ritk Bordélyház, kup-
leráj. — álomország, bár, (gecitároló/ 

infralámpás) ház, kéjkastély, kéklám
pás ház, klub, kurvaodú, kurvatelep, 
lámpás ház, lebuj, lokál, menők klubja, 
nájtklub, örömház, örömtanya, piros
lámpás ház, tanya.

kurvahajcsár fn ritk Nőt védelemért, 
pénzért prostituáltként dolgoztató férfi; 
májer.

kurválkodik tn ige Prostituált üzletsze-
rű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, 
fel-alá sétálgatva magát kínálja; rodázik.

kurvanéni fn Prostituált; rinya.
kurvaodú fn ritk Bordélyház; kurva

barlang.
kurvás mn Prostituáltakat idéző, rájuk 

jellemző, kihívóan szexis. — kurucos, 
lubáreszes, ribancos.

kurvatelep fn ritk Bordélyház; kurva
barlang.

kurvinyó fn ritk Prostituált; rinya.
kussban hsz Csendben, óvatosan. Ezt 

kussban kell megcsinálni!
kussoltat ts ige (Megszégyenítő mó-

don) elhallgattat; eldugít.
kút fn Az a személy, akinél sok cigaret-

ta, kávé van (többnyire minden emeleten 
van ilyen rab a börtönben, aki kézben tartja 
az üzleti ügyeket). — bank, persely.

kutasztroid fn gúny Kutatást, zárkael-
lenőrzést tartó őr. Vö. smasszer.

kutat ts ige 1. Ruházatot átvizsgál, 
motoz; áthippel. 2. Zárkaellenőrzést tart; 
hipisel.

kutrica fn ritk 1. Rendőrségi fogda; 
pandesz. 2. Zárka; cella. [< kutrica ’ól, 
ketrec; az anyakoca számára készített el-
különítő rekesz’].

kutya fn 1. A cellaajtón lévő tolózár. 
[< tny. kutya ’lakat’ (Szir. 33) < ném. tny. 
Hund ’lakat’ (Wolf 140), vö. ném. Hund 
’kutya’]. 2. gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
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kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 3. ritk Erőszakos ember; 
kannibál. 4. Fegyőr, börtönőr; smasszer. 
5. Rendőr; zsaru. 6. ritk Nyomozó; nyo
minger. 7. pej Besúgó; vamzer. 8. Már 
→hazaért a Ija az állomásról. Még →haza 
se ért a Ija az állomásról. →Taláros ~.
kutyabőr fn gúny Bírói talár; csuha.
kutyafej fn ritk, gúny A rendőrök veze-

tője; főgóré.
kutyafejű fn pej Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

kutyagumi fn 1. Rágógumi. 2. Emberi 
ürülék, széklet; kula.

kutyaláb Szh: Olyan, mint a fagyos ~: 
〈Hímvesszőre mondva:〉 Kemény, merev.

kutyanyelv fn Kérelmi lap, amin az el-
ítéltek írásban benyújtják kérelmüket.

kutyaól fn 1. Zárka; cella. 2. Őrtorony; 
doberdó. Van kutya a kutyaólban? ’Van őr 
az őrtoronyban?’

kutyapóráz fn Rabvezető szíj; póráz.
kutyás fn Cellaajtó; cirklis. [< kutya ’a 

cellaajtón lévő tolózár’].
kutyaszalonna fn (Rossz minőségű 

sós) fehér szalonna; dzsukelszalonna.
kútybél fn Kábel, vezeték.
kutyít ts ige Biztat, uszít.
kutymákol ts ige Elegyít, kever. Mit 

kutymákolsz? – Ezt a rossz dohányt beke-
verem jóval, így az is szívható lesz. [< ku-
tyul ’kever’]. — pacsmagol.

kuveros fn Portás, ajtónálló, kidobó 
ember.

kuvik fn gúny Szemüveges ember; dup
laszemű.

kuzin fn ritk Az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

kübli fn Rég Fémből készült, illemhely-
ként használt (fedeles) edény, vödör; kibli. 
(Manapság rabszállító buszon használatos 
eszköz.) [< ném. Kübel ’sajtár’].

küldönc fn pej Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

küllóvé fn ritk Külföldi pénz.
küllő fn 1. Láb; virgács. 2. Év mint 

a börtönbüntetés ideje; mázsa. Van még 
két küllőm, és vége! 3. Told el a →biciklid, 
mert kirúgom a ~idet!
küllőszemű fn ritk Kancsal; szemes.
kürtő fn Marihuánával töltött cigaretta 

(kábítószer); spangli.
küszöb Annyit →ül, mint veréb a ~ön.
kütyü fn Mobiltelefon; basaveló.
kvízel ts ige Érdeklődik, faggat, kérdez. 

Mit kvízel ez engem? Biztos vamzer.
kv.-ö. Ld. kávéős.
kv-s Ld. kávés.
kv.-sz. Ld. kávéeszes.
kv.-t. Ld. kávétés.
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L
láb ~bal előre szabadul/ viszik: 〈Utalás 

arra, hogy csak halálakor fog a börtönből 
szabadulni:〉 Meghal; megmulázik. Vég-
legest kapott. Ez is már csak lábbal előre 
szabadul. Szj: A ~uk elindul, de a szájuk 
nem! 〈Sorakozónál használt fordulat a bör-
tönben:〉 ritk Csöndben induljanak el, ne 
beszéljenek!

labanc fn gúny Prostituált; rinya. [< 
kuruc ’ua.’].

lábas fn ritk Homoszexuális kapcsolat-
ban a női szerepű férfi; köcsög.

lábazás fn 1. A láb edzése, guggolás. 
2. Sípcsonttal egymás combjának rugdo-
sása.

lábbusz fn Lábbusszal: Gyalog. Mivel 
mész fel a városba? – Lábbusszal.

labda fn 1. Ecstasy tabletta (kábító-
szer); eksz. 2. →Elrúgja a It.

labdás fn Futball-labda varrásával fog-
lalkoztatott elítélt (Budapesti Fegyház és 
Börtön).

labdaszédítés fn ritk Labdarúgás. Vö. 
gurít.

lábizzasztó fn Burgonya, krumpli. — 
pityergő. Na, ma is lábizzasztó lesz az 
ebéd!

lácsa fn Nő; gádzsi. [< cig. lāčho, lāčo 
’jó’ (Vek. 99)].

lácsi mn 1. Jó; lácsó. 2. Igazi, nem ha-
mis, valódi; frankó. Na, aranyból van? – 
Lácsi! [< cig. lāčho, lāčo ’jó’ (Vek. 99)].

lácsó mn 1. Jó. Vö. nájlácsó. Ö: csi~, 
náj~. [< cig. lāčho, lāčo ’jó’ (Vek. 99)]. — 
ász, atomállat, baba, babás, bajnok, ba-

resz, baró, barolajtos, baróti(lajos), bébi, 
bring li, csácsesz, csácsi, csácsó, csá-
csoj, csupcsi, dobre, doksza, enbéegyes, 
faszájos, faszányos, fer, formás, frankó, 
franyesz, full full, gépzsír, gút, halálos, 
istenkirály, király, királyság, kóser, lácsi, 
lá csoj, lácsós, lájcsi, lájcsó, lási, lásó, 
lásoj, menő, nagy, óber(frankó), oxigén, 
penge, patent, pipec, póz, pöpec, pro
fi, raj, szuper(novasztikus), szupi(csek), 
tuti(fix), tutifruti, tutkó, tutter, 
tuttifrutti, vagány, vébés, világbajnok, 
zsír(király). Vö. elmegy/ jó a térképen. 
2. Igazi, nem hamis, valódi; frankó.

lácsoj mn Jó; lácsó. [< cig. lāčho, lāčo 
’jó’ (Vek. 99)].

lácsós mn ritk Jó; lácsó. [< lácsó ’ua.’].
Lada Szj: Elmegy Gval: Megteszi, ép-

pen megfelel, elmegy. Milyen az új kurva? 
– Elmegy Ladával.

láda fn Doboz (általában cigarettára 
mondva). Egy ~ cigi: Egy doboz cigaretta. 
Egy ~ széna: Egy pakli dohány. Egy egész 
~: Egy bontatlan, hiánytalan doboz cigaret-
ta. Ö: geci~, genny~, genyó~, hadova~, 
haver~, hazug~, kultúr~, síp~, vamzer~, 
zaj~, zene~. — bála, pakli.

ladik fn Nagyon nagy cipő; skárpi.
láger fn Olyan kisebb időtartamú bünte-

tésüket töltő bűnözőket fogva tartó börtön, 
ahol mezőgazdasági üzemet működtetnek 
(pl. Állampuszta, Pálhalma); tábor.

laházik tn ige ritk Nevet; lahol. [< ném. 
lachen ’ua.’].
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lahol tn ige ritk Nevet. [< ném. lachen 
’ua.’]. — laházik.

lajbesz fn Kabát; pufi. 2. Dzseki; jakó. 
3. Pénz; lóvé.

lajbi fn 1. Kabát; pufi. 2. Dzseki; jakó.
lájcsi mn Jó; lácsó.
lájcsó mn Jó; lácsó.
lakat Műanyag ~ van az ajtón: ritk Nem 

lehet tudni, hogy mikor szabadul. Rászá-
rad a ~: ritk Sokára szabadul a börtönből.

lakbér fn A gyengébbek által az erő-
sebbeknek fizetett pénz azért, hogy nyug-
ton hagyják őket; adó.

lakhandi fn 1. Lakás; kéró. 2. Zárka; 
cella. Ideiglenes ~: ritk Ua. 3. Ágy; dikó. 
[?< nyj. lakhandi ’földbe ásott, gazzal, 
náddal fedett kunyhó’ (ÚMTsz. III, 708) 
?< lak ’kisebb lakóház’ + cig. hanel ’ás’ (vö. 
Kakuk 1997: 94)].

lakodalom fn Mulatság a spájz napján, 
amikor mindenki vásárol. Vö. buli van a 
szegényházban.

lakosztály fn Zárka; cella. Összkom-
fortos ~: Ua.

lambadaautó fn ritk A munkahelyre 
elszállító autó; rabó.

lámpa →Piros ~ alatt áll.
lámpaoltás fn Kiütés, eszméletvesztés. 

— villanyoltás.
lámpás (kék/ piros)~ ház←.
lánc Ledobja a ~ot: a) Ideges lesz, dü-

höngeni kezd; bedurran. b) Nem bírja a 
börtönt, kiborul, elege van; bereccsen.

láncol ts ige 1. Rég A szállításra kerülő 
rabokat lánccal és lakattal rögzíti. 2. Veze-
tő szárral ellátott bilincset tesz rá, bilincsel; 
mandzsováz.

langalétra fn és mn Magas (ember); 
bigi. [< langaléta × létra ’ua.’].

lángol tn ige Dohányzik, cigarettázik; 
blázol. Kösz, nem kérek! Már lángolok!

lángos fn Pofon; flekk.
lángosképű mn Pofonra ingerlően el-

lenszenves, tenyérbemászó arcú.
langyi fn gúny Homoszexuális férfi; 

ratyi. [< langyos ’ua.’].
langyos fn gúny Homoszexuális; ratyi. 

[< meleg ’ua.’].
lány fn gúny 1. Női szerepet játszó 

homoszexuális férfi; köcsög. 2. (Birt. 
szraggal:) Lányom: Másokat kiszolgá-
ló, megalázott fogvatartott; csicska. Ö: 
arany~, hajtós~, kézi~, király~, kis~, 
könnyű~, olcsó~, ős~, stoppos~, szakál
las~, tökös~, új~, üröm~.

lánykörlet fn ritk 1. Fogház; lányne
velde. 2. Börtön, ahol nem nagy a szigorú-
ság, enyhék a szabályok; szanatórium.

lánynevelde (ritk. leánynevelde) fn 
1. Fogház. [Ti. a fogház a legenyhébb 
szabdságvesztési fokozat. Ld. még a szi-
nonimákat is.] — fagyigyár, fitneszszalon, 
frissítőház, kalitka, lánykörlet, lány
nevelde, lányotthon, női börtön/ körlet, 
óvoda, szanatórium, üdülő, üdülőtelep. 
Vö. sitt. 2. Börtön, ahol nem nagy a szigo-
rúság, enyhék a szabályok; szanatórium.

lányotthon (ritk. leányotthon) fn 
1. Fogház; lánynevelde. 2. Börtön, ahol 
nem nagy a szigorúság, enyhék a szabá-
lyok; szanatórium.

laondáskodik 1. Bandázik, bandába 
verődik. 2. Bandába összeállt társaság il-
legális tevékenységet folytat, másokat fe-
nyeget, kizsákmányol, zsarol. [< La Onda, 
egy börtöngeng neve a „Vér kötelez” c. 
filmben].

lap fn 1. Fegyelmi lap, amit a fegyelem-
sértést elkövetett rab nevére kiállítanak (és 
amit a fegyelmi tárgyalás követ); zsugalap. 

~ot kap: Fenyítést kap a börtönben. 2. Veszi 
a ~ot: Tudja, érti; dzsanáz. Megfőtt← a ~.
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lapát fn 1. ~on van: ritk Bajban van; 
trére fut. ~ra kerül: a) Bajba kerül; trére 
fut. b) Megszakítják vele a (pár)kapcsola-
tot. Lapátra kerültem, a csajom kidobott a 
rinyóból. ~ra tesz: Megszakítja a (pár)kap-
csolatot; lepattint. 2. Vége; finító.

lapátol ts ige 1. Nagy erőfeszítéssel 
küzd vmiért. Ez addig lapátolt, míg elérte 
a célját. 2. Kanalaz, eszik; burkol.

lapító fn Vágódeszka.
lapos fn (Lapos)tetű; dzsuva.
laposkúszás ~ban (megy, közleke-

dik stb.): Óvatosan, lopva, settenkedve, 
félve (megy, közlekedik stb.) 〈mert vi-
gyáznia kell, hogy össze ne találkozzon 
vkivel, akinek elszámolni valója van vele〉. 
Laposkúszásban fogsz közlekedni a folyo-
són, vagy lenyomlak, mint a bélyeget!

lapoz tn ige Új témába kezd, vált. La-
pozzunk, jó? Ezt már megbeszéltük!

lapul tn ige ritk Bujkál, körözés elől 
menekül; dekkol.

lási mn Jó; lácsó.
laska fn Pofon; flekk.
laskás fn Pofon; flekk.
lásó mn Jó; lácsó. Ö: náj~. [< cig. lāšo 

’jó’ (Vek. 99)].
lásoj (lásój is) mn Jó; lácsó. [< cig. lāšo 

’jó’ (Vek. 99)].
lasszó Kicsapja← a ~t.
laszti fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz.
lát R: Háttal álltam, mindent ~tam: 

Nem láttam semmit, de ha akarod, tanús-
kodok melletted, és azt vallom, amit mon-
dani kell.

latabár fn Mókázó, bohóckodni szere-
tő ember. [< Latabár, színész-komikus].

látásgátló fn Tiltott kapcsolattartás 
megakadályozására az ablakra kívülről 
felszerelt műanyag vagy fém szerkezet, 

ami miatt így nem lehet kilátni a zárkából, 
de a levegőt is elzárja.

látogat ts ige 1. Közösül; dug. 2. 〈A 
börtönben〉 esténként egy homoszexuális-
sal közösül; megköcsögöl. Te hogy bírod 
elviselni, hogy ezt a köcsögöt minden nap 
látogatják?

látogatás →Bontovics Katira ~.
látóka fn ritk Szem; jákó.
látópénz fn 1. A hallgatásért fizetett 

pénzösszeg. (Pl. kártya közben észreveszik, 
hogy csal vki, de nem árulják el, ha fizet 
vmennyit a nyereményből.) 2. Egy üzletből 
(mintegy a hallgatólagos engedélyért) fize-
tett cigaretta, kávé az erősebbnek; adó.

laza mn 1. Könnyed (életvitelű), nem-
törődöm. Szh: ~, mint a Riga-lánc: Ua. R: 
Azért vagyok ilyen ~, nemsokára megyek 
haza: 〈Szabadulás előtt használt rigmus〉. 
2. Nyugodt. Maradj lazán!: Legyél nyu-
godt, ne csinálj semmit! 3. Belevaló, bátor; 
vagány. Szj: ~ vagyok, leszarlak!: Nem 
érdekelsz!

lázad tn ige 1. Ellenáll (pl. nem hagy-
ja, hogy zárkatársai elvegyék tőle a holmi-
ját). 2. Visszabeszél (pl. az őrnek), felemeli 
a hangját; cimmog. Mit lázad ez?! Fel kell 
mosni a folyosót, és kész! 3. Az orra alatt vé-
leményt mormog, elégedetlenkedik; kaffog.

lazítás fn ritk Önkielégítés; hoki.
lázmérőz tn (és ts) ige Közösül, vkit 

magáévá tesz; dug. Ik: meg~.
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lazul tn ige Figyelmetlenné válik, óvat-
lan lesz.

lé fn 1. Pénz; lóvé. Kiteszi a ~t: Kifizet; 
kicsenget. Lecsengeti a ~t: Lefizet, meg-
veszteget; potovázik. 2. ritk A börtön által 
adott fizetés; adomány. 3. ritk Szeszes ital; 
pia. Ö: ál~, fosató~, halál~, kőnyaló~, 
ló~, trágya~, tré~.

lead ts ige 1. ritk Elad (főleg lopott hol-
mit). 2. ~ja a →bakancsot/→k ulcsot.

leadózik tn ige (Hallgatásért cserébe) 
lefizet, megveszteget; potovázik.

leakad tn ige Elmegy, távozik; elavá-
zik. Akadj le!: ritk Menj innen, hagyj 
békén! Vö. még Avesz!, Gurulj odébb!, 
Húzd szét a lyukad, és koccolj le!, Kocc!, 
Koccolj innen!, Kocuca!, Koccolj le!, 
Laza blázt a vigyorgódba!, Léc(, öcsi)!, 
Pályázz el szélsebesen!, Pusztulj, gurulj!, 
Séta!, Szakadj ki innen!, Tedd arrébb az 
arcod!, Tedd vízre magad!, Told el a bi
ciklid (mert kirúgom a küllőidet)!, Told 
el a bringát! Vö. elavázik. 2. Békén hagy; 
hanyagol.

leakaszt ts ige Szerez, kerít (pl. pénzt); 
szakít.

lebbent ts ige Leleplez, elmondja az 
igazat; dalol.

lebeg tn ige Kábítószer hatása alatt(i 
bódult állapotban) van; utazik.

lebegés fn Fenilciklidin, PCP (kábító-
szer); angyalpor.

lebestáz(ik) ts ige Letölti a büntetését. 
Lebestázta a magáét. [Vö. bestáz ’ül; ra-
boskodik, büntetését tölti’]. — kitérdel, 
lebestel, leguggol, lekuksol, végiggályáz. 
Vö. csontra kiüli, csonttal szabadul, ül.

lebestel ts ige Letölti a büntetését; 
lebestáz.

leblájzol ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop.

leblázol ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop. [< blázol ’cigaret-
tázik, cigarettát szív’].

lebokszol ts ige Verekedéssel eldönt (pl. 
hogy az alsó ágy kié legyen); lematekol.

lébol tn ige Elvan, semmit sem csinál, 
lézeng. [↔ lébecol].

leboltol tn ige ritk Üzletet köt; bizni
szel.

lebombáz ts ige Leüt, nagyon megver; 
szétmáráz. Szh: ~za, mint Moszkvát a né-
metek: Ua.

lebont ts ige Leüt, nagyon megver; szét-
máráz. Lebontalak, öcsém, ha nem tetszik 
valami!

leborbil ts ige Megbeszél, előre letár-
gyal; megdumál. Leborbilja, hogy biztos 
legyen.

leborbiszál ts ige Megbeszél, előre le-
tárgyal; megdumál.

lebratyizik tn ige Összebarátkozik; 
összespanol. Ezek már lebratyiztak!

lebrusztol ts ige Verekedéssel eldönt (pl. 
hogy az alsó ágy kié legyen); lematekol.

lebuj fn ritk Bordélyház; kurvabarlang.
lebukás fn Lelepleződés. — baleset, 

bukta, tré. Vö. bukta.
lebukik tn ige 1. A rendőrség, illetve 

a büntetés-végrehajtás kezére jut, börtön-
be kerül; bebukik. 2. Bűncselekmény el-
követése közben tetten érik; megbukik. 
3. Lelepleződik, vmilyen tiltott tevékeny-
sége kiderül. Szh: ~ik, mint Rottenbiller: 
Ua. — borul, bukik, buktázik, csúszik, 
dől, elcsúszik, elesik, elhasal, esik, hasal, 
kipukkad, leesik, lesre/ mattra fut, meg
borul, megbukik, megcsúszik, megdől, 
meghasal, megzuhan, vízen van.

lebundáz ts ige Megveszteget, lefizet; 
potovázik.

léc1 fn Hímvessző; dákó.
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léc2 Léc (öcsi)!: Menj innen! Vö. le
akad.

lécel tn ige Szökik; télakol. Ik: le~. [?< 
jid. leschem ’megy’ (ZG.)].

lecidáz ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop. [< cig. cidel ’húz’ 
(Vek. 43)].

lecidáztat ts ige Kellemetlenkedik neki, 
ellátja a baját, kitol vele; megszívat.

lecigiz ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop.

lecinkel ts ige Gyanússá, észrevehető-
vé tesz vkit, (meggondolatlan) viselkedé-
sével felhívja vkire a figyelmet. — cinkel, 
lecinkesít.

lecinkesít ts ige Gyanússá, észrevehe-
tővé tesz vkit, (meggondolatlan) viselkedé-
sével felhívja vkire a figyelmet; lecinkel.

lecirdel ts ige 1. Orálisan közösül, fér-
fit szájjal kielégít; leszop. 2. Lehúz, lecsu-
paszít. Lecirdelte a bankkártyámat a csa-
jom ’A barátnőm levette a bankkártyámról 
az összes pénzt’. [< cig. cirdel ’húz’ (Vek. 
43)].

lecirdeltat ts ige Kellemetlenkedik neki, 
ellátja a baját; kitol vele; megszívat.

lecullant ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop.

lecumiz ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; leszop.

lecummant ts ige Orálisan közösül, fér-
fit szájjal kielégít; leszop.

lecsalaváz ts ige ritk Leüt; lepadlóztat. 
[< cig. čalavel ’(meg)üt’ (Vek. 44, CigSz. 
31)].

lecsap ts ige Leüt, padlóra küld, kiüt; 
lepadlóztat. Szh: ~lak, mint a vak legyet! 

~lak, mint vak a poharat!: Ua.
lecsavar ts ige Leüt, padlóra küld, kiüt; 

lepadlóztat. Szh: Csavard le, mint egy ha-
tos anyát!: ritk Üsd le!

lecsekkol ts ige Leellenőriz. Csekkold 
le a csávót, nehogy átverjen! Nézd meg, 
frankó-e, amit árul! | Hallottad mit mon-
dott? – Lecsekkolom, és majd meglátjuk.

lecsenget ~i a →lét.
lecsilincsol ts ige Megver; elmáráz.
lecsó fn 1. ~ba kerül: Bajba jut. Megy 

a ~ba: Nem törődnek vele a továbbiakban, 
elveszti előnyös helyzetét. 2. Pénz; lóvé. 
3. Havi vérzés, menstruáció; lecsószezon. 
Belevág a ~ba: Közösül, vkit magáévá 
tesz; dug. 5. LSD (kábítószer); tripp.

lecsontoz ts ige Kifoszt, kisemmiz; le
foszt.

lecsószezon fn Havi vérzés, menstruá-
ció. — lecsó.

lecsörget ts ige Leüt; lepadlóztat.
lecsövel tn ige Elszegényedik; lecsöve

sedik. Vö. felcsövel.
lecsövesedik tn ige Elszegényedik. Vö. 

felcsövesedik. — bepang, csótányteme
tő lesz a szekrénye, lecsövel, lenulláz, 
pukkon van.

lecsupaszít ts ige Kifoszt, kisemmiz; 
lefoszt.

ledelláz (ledeláz is) ts ige 1. Lefizet, meg-
veszteget; potovázik. 2. Megad, visszafizet; 
kicsenget. Ledellázta a sarát ’Visszafizette 
a tartozását’. [< cig. del ’ad’ (Vek. 53)].

ledob ~ja a →haját/ →láncot/ →textilt.
ledrótoz ts ige Megbeszél, előre letár-

gyal; megdumál.
ledupláz ts ige Lemásol, hamisít. — 

koppant, rajzol.
ledurrant ts ige 1. Leüt, kiüt; lepad

lóztat. 2. Ellop; elcsór. ~ott cucc: Lopott 
holmi; szajré.

ledzsaló fn A kábítószer hatásának 
megszűnési szakasza; lejövő. Csúnya a 

~ja: A kábítószer hatásának megszűnési 
szakaszában csúnyán viselkedik.

leemel ts ige Ellop; elcsór.
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leépít ts ige 1. Leráz, elküld, elzavar; 
lekoptat. 2. 〈Baráttal, barátnővel〉 megsza-
kítja a kapcsolatot; lepattint. Leépítettem a 
csajt, mert kamukéró volt. 3. ~i az →arcát.

leereszt ~i a fáradt →olajat.
leesik tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
3. Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik. 4. Bajba kerül; trére 
fut. A Misi mindig raj volt, tele lóvéval, jó 
kocsik, nők, és most csóró lett! – Na látod, 
még az ilyen is leesik, akkor mit szóljunk 
mi? 5. ~ik a kamionról: Ellopják, lába 
kél. Miért olyan olcsó ez a rádió? – Biztos 
leesett a kamionról. Vö. fényt kap, gel
lert kap/ vesz, lekérezkedik a kamionról. 
6. ~ik valami nekünk is a →tortából.

lefalcol tn ige Megszökik; télakol.
lefarcol tn ige Megszökik; télakol.
lefarol tn ige 1. Elmenekül, megszökik; 

télakol. 2. Otthagy, elmegy; elavázik.
lefeljárós fn ritk, Rég Fenyítés miatti 

fogdabüntetését töltő fogvatartott, akinek 
a fogdáról is járnia kell dolgozni a munka-
helyre, de munka után nem a zárkájába, ha-
nem a fogdába vonul, és a fogda szabályai 
vonatkoznak rá. — robotoló. Vö. fogszis.

lefenyít ts ige Megfélemlít; beterrori
zál.

lefikáz ts ige Becsmérel, ócsárol (pl. 
ételt, másik embert). Jól lefikáztad a csa-
jomat, pedig a tied sem szebb. — fikáz, 
herótoz, leherótoz.

lefogdáz ts ige Fogda büntetést ad. Mi-
ért fogdázták le? – Mert nem ette meg a 
mákos tésztát.

leforráz ts ige (Ált. tudatlanságának 
köszönhetően) vkit lebuktat. A 107-es zár-
kát jól leforrázta valaki!

lefoszt ts ige Kifoszt, kisemmiz. — ga
tyára vág, káóra tesz, kiciánoz, kicsontoz, 

kipucol, lecsontoz, lecsupaszít, lehúz, le
kaszál, lenyúl, lepucol, lepukkant1, levág, 
levesz, meghámoz, megtépked, paffra/ 
pukkra tesz/ vág. Vö. markecol.

lefő ~tt a →kávé.
legájerol ts ige Megnéz. — megrönt

genez.
legel ts ige Eszik; burkol. Most legelsz, 

mikor gyúrnánk? Ik: be~, le~.
legelő fn ritk Börtönudvar; korzó.
legelőpóráz fn ritk Rabvezető szíj; pó

ráz.
legeltet tn ige 1. Néz, figyel; dikázik. 

2. Becsap, elhitet vmit; megvezet. ~i a 
gazt: Ua. Vö. belegel, lelegel.

legépel ts ige 1. Gyors ütésekkel meg-
soroz. Legépellek, öcsém, ha még egyszer 
az ágyamra ülsz! — gépel, lezsákol, meg
spékel, megszór, pötyög. 2. Gyors, rövid 
közösüléssel magáévá tesz; megdug.

léggömb fn Bizonytalan, kockázatos 
ügy. Nem szeretem az ilyen léggömb balhé-
kat! Most vagy lesz ott fegyveres őr, vagy 
nem. Ezt tudni kell! — forró balhé, zizi.

legombol ~ja a →lóvét.
leguggol ts ige ritk Letölti a büntetését; 

lebestáz. Tíz évet leguggolt ’Tíz évet töl-
tött börtönben’.

légyfogó fn ritk Széklet; kula.
legyújt ts ige ritk Leüt; lepadlóztat. Ha 

szól még egy szót, legyújtom a csávót!
lehallgató fn ritk Fül; lokátor.
leharcolt mn 1. Elhanyagolt; lepusz

tult. Ki ez a leharcolt kurva? Nekem vala-
mi frisshúst hozzatok! 2. Fáradt. — habos 
(a háta), lesportolt, pukkon van.

lehasal ts ige ritk Megadja magát, nem 
küzd. Jobb, ha lehasalsz, mint hogy ülsz 
még öt évet, vagy ki is nyírhatnak. — be
farol, fekszik.

lehéderezik tn ige Lefekszik.
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leherótoz ts ige Becsmérlően beszél 
vkiről, vmiről, becsmérel, ócsárol, kigú-
nyol; fikáz. Jól leherótoztad a főztöm.

lehidal tn ige Elámul, meglepődik, le-
esik az álla; behidal.

lehúz ts ige 1. A másikat becsapva (kü-
lönböző történetekkel apránként) pénzt 
csal ki; húzogat. 2. Elvesz, megszerez; 
elszipkáz. 3. (Szerencsejátékban teljesen) 
kisemmiz, kifoszt; lefoszt.

lehúzó fn 1. Kártyajátékban csaló; cin
kes. 2. Csaló; simlis.

lehúzós fn ritk 1. Kártyajátékban csa-
ló; cinkes. 2. Csaló (aki kitalált történettel 
megpróbál meg pénzt kicsikarni); simlis. 
3. Ügyvéd; óvó.

leírás fn Közkegyelem folytán a bünte-
tés időtartamának csökkentése.

leíró fn Gyilkos; killer.
leiszik ts ige Orálisan közösül, férfit 

szájjal kielégít; leszop.
lejátszik 1. tn ige Leszerepel, csalódást 

okoz. Ez az ügyvéd nálam már lejátszott! 
Nem ajánlom neked se, mert csak a lóvéra 
megy, de nem csinál semmit. — ég1, lefőtt 
a kávé(ja). 2. ts ige Verekedéssel eldönt; 
lematekol. Gyere, játsszuk le!

lejattol tn ige 1. Lefizet, megveszteget; 
potovázik. 2. Üdvözlésképpen kezet fog; 
lekezel.

lejine fn Hétfő. [< cig. luja ’hétfő’, luji-
né ’hétfőn’ (Vek. 104)].

lejm mn Ingyenes, könnyen szerzett, 
potya. Lejmre: Ingyen, potyára; puszira. 

~re megy ’(Prostituált) ingyen megy (el az 
ügyféllel)’. Lejmre nem adok cigit, hagyd 
itt az órádat! ’Ingyen nem adok cigarettát, 
hagyd itt az órádat!’

lejmol ts ige Kéreget, koldul. [< ném. 
leim ’enyv’, leimen ’lépre csal, becsap’]. — 
darizik, gyűjtöget, hiénáskodik, hiéná
zik, kalapol, kunyerbál, mangál, mangáz, 
mangel, mangeszol, pitizik, tarhál.

lejmos fn Kéregető, kéregetésből élő 
ember, koldus. — csóri, csóringer, csóró, 
csöves, hiéna.

lejövő fn A kábítószer hatásának meg-
szűnési szakasza. Csúnya a ~je: A kábító-
szer hatásának megszűnési szakaszában 
csúnyán viselkedik. A Sanyival nem szere-
tek buliba menni, mert verekszik, minden-
kivel összevesz. – Tudom, csúnya a lejövő-
je. — ledzsaló.

lekágyékáz ts ige gúny Beszámíthatat-
lannak nyilvánít. Lekágyékáztak az Ime ji-
ben, sárgacédulás lettem. [< kgyk. ’kény-
szergyógykezelés’].

lekáóztat ts ige Leüt, padlóra küld; le
padlóztat. [< KO ’knock out, kiütés’].

lekap ts ige Megcsókol; csumidáz. Le-
kapott a csajom a beszélőn.

lekardoz ts ige Megver; elmáráz.
lekaszál ts ige 1. Kisemmiz, kifoszt 

(pl. kártyában); lefoszt. 2. ritk Büntetést 
kiszab; megmér.
lékelős fn ritk Gyilkos, aki késsel követ 

el gyilkosságot. Vö. killer.
leképel ts ige Pofon vág, arcul üt, fel-

pofoz. [Vö. felképel ’felpofoz’]. — beken, 
benyom, bever, flekkel, kiutal egy pofont, 
lenyom egy csárdást/ flekket, nyomat egy 
sallert, pofán gyűr/ nyom, telibe vág.

lekérezkedik tn ige Leesik. Nem gon-
doltam, hogy lekérezkedik a poharad az asz-
talról, csak kicsit mozdítottam meg. Bocs! 
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~ik a kamionról: Szállítás közben ellopják, 
lába kél. Vö. leesik a kamionról.

lekesel ts ige Kifizet; kicsenget. [< kes 
’kész(pénz)’].

lekezel tn ige 1. Üdvözlésképpen kezet 
fog. — jattol, lejattol, pacsizik. 2. Meg-
ver, ellátja a baját; elmáráz.

lekoccol tn ige 1. Elmenekül, megszö-
kik; télakol. 2. Elmegy; elavázik. (Húzd 
szét a lyukad, és) koccolj le!: Menj innen! 
Vö. leakad.

lekoccoltat ts ige 1. Elküld, elzavar; 
lekoptat. 2. Megszakítja a kapcsolatot; le
pattint.

lekokiz ts ige ritk Leüt; lepadlóztat.
lekoptat ts ige Leráz, elküld, elzavar. 

— koccoltat, leépít, lekoccoltat, lepattint, 
vízre tesz, vizet ad, vízibiciklizni küld.

lekortyol ts ige pej Orálisan közösül, 
férfit szájjal kielégít; leszop.

lekuksol ts ige ritk Letölti a büntetését; 
lebestáz.

leküld ts ige Leüt, padlóra küld; lepad
lóztat.

lekvár fn ritk 1. Pénz; lóvé. 2. Női nemi 
szerv; mizs. Jaj, alig várom már, hogy 
szabaduljak! De hiányzik már a jó meleg 
lekvár…

lelakott mn Elhanyagolt, gondozatlan 
(hely, ember stb.); lepusztult. Lelakott ez a 
zárka, takaríts ki! | Ki ez a lelakott kurva?

lelátó fn ritk Ablak; kilátó.
lelécel tn ige 1. Megszökik, elmenekül; 

télakol. 2. Elmegy; elavázik. Lelécelt a 
csávó fizetés nélkül.

lelegel ts ige Elhisz; bevesz. Ez akár-
mit lelegel…

lélek →Hazajáró ~.
lélekpihenő fn ritk Börtönkórház; háká.
lelenc fn Fogvatartott, rab; sittes. [< le-

lenc ’szüleitől elhagyott, talált gyermek’].

lelencház fn ritk 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. Szh: →Kevés vagy, mint ~ban a 
szülőértekezlet.

lelencruha fn ritk Rabruha; sitiruci.

lelép tn ige 1. Megszökik; télakol. ~ a 
térképről: Ua. Jobb, ha lelépsz a térképről, 
ha feldobsz! 2. Elmegy; elavázik.

lelkiturkász fn ritk Pszichológus; nagy -
sá mán.
lelő ts ige (Megszégyenítő módon) el-

hallgattat, belefojtja a szót; eldugít. Szj: 
Lődd le magad!: Hallgass el! Vö. eldugul.

leltári Már ~ száma van: Már hosszú 
ideje börtönben van. Vö. hazaér alatt. Az 
öregnek már leltári száma van, hagyjátok 
békén!

lemalavel ts ige Leüt, kiüt; lepadlóz
tat.

lemar ts ige Foglyul ejt, elfog; begyűjt. 
Ha nem vigyáz, lemarják a rendőrök, és 
véget ér a körözése.

lemáráz ts ige Leüt, kiüt; lepadlóztat.
lemárel ts ige Leüt, kiüt; lepadlóztat. 

[< márel ’megver’ < cig. mārel ’ver’ (Vek. 
107)].

lematekol ts ige Verekedéssel eldönt. — 
lebokszol, lebrusztol, lejátszik, leszólóz.

lemegy ~ jógába←. ~ békába←/ hídba←.
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lemérgez ts ige Annyi gyógyszert vagy 
drogot ad be neki, hogy öntudatlan legyen, 
a másikat tudta nélkül begyógyszerezi.

lemeszel tn ige Bűncselekmény elkö-
vetése közben tetten ér, elfog; begyűjt. [< 
szleng lemeszel ’(rendőr közúti ellenőrzés 
során) széles, függőleges karmozdulatok-
kal járművet megállít, leint’].

leningrádi ~ leves←.
lenulláz 1. tn ige Elszegényedik; lecsö

vesedik. Lenulláztam teljesen ’Teljesen el-
szegényedtem, semmim sincsen’. 2. ts ige 
ritk Leüt, kiüt; lepadlóztat.

lenyal ts ige Letöröl, letisztít. Lenyal-
hatnád az asztalt, tiszta morzsa! ’Töröld le 
az asztalt, tele van morzsával!’

lenyel ts ige 1. Elvesz, megtart, ma-
gánál tart, nem ad oda v. nem ad vissza, 
visszatart, elkoboz, elvesz (pl. a nevelő a 
levelet nem adja oda a fogvatartottnak, 
vagy nem adja fel a fogvatartott levelét a 
postán); elszipkáz. 2. Nem fizet ki, fizetés 
nélkül megtart. (Pl. az orgazda a neki vitt 
áruért nem fizet.) — benyel. Vö. gigára/ 
torokra megy.

lenyom ts ige 1. Leüt, padlóra küld; le
padlóztat. ~ egy csárdást/ flekket: Pofon 
vág; leképel. Szh: ~ja, mint a bélyeget: Na-
gyon megveri; szétmáráz. 2. Megöl; haza
vág. Lenyomták a diszkó előtt egy késsel. 
3. Legyőz. 4. ritk Megbüntet, büntetést ki-
szab; megmér. 5. ~ja a →frankót.

lenyomorít ts ige Nagyon megver; 
szétmáráz.

lenyúl ts ige 1. Ellop; elcsór. Ezt az 
ürgét le kellene nyúlni ’Ezt az embert ki 
kellene zsebelni’. 2. Kisemmiz, kifoszt; le
foszt.

leó fn Vörösboros kóla (ált. egy deci vö-
rösbor és két deci kóla); vébéká.

leoboáz ts ige gúny, pej Orálisan közö-
sül, férfit szájjal kielégít; leszop. Leoboáz-
ta a fél börit ez a köcsög!

lép tn ige 1. Megy; avázik. Lépnem 
kellett innen. Na, lépek, mert dolgom van! 
2. Szökik; té la kol. Lépek este, jössz te is? 
→Olajra ~.

lepadlóz ts ige 1. Leüt, padlóra küld; 
lepadlóztat. 2. Tövig nyom, maximáli-
san használ. Este lepadlóztam a póker-
gépet a kocsmában ’Este addig nyomtam 
a kocsmában a duplázó szorzógombot a 
játékautomatán, amíg engedte’. ~za az 
autót: Az autót a maximális sebességre 
gyorsítja, és még akkor is tövig nyomja a 
gázpedált.

lepadlózik tn ige 1. Verekedésnél föld-
re kerül. — borul, megborul, padlózik. 
2. Anyagilag vagy egészségileg tönkremegy; 
lepukkan.

lepadlóztat ts ige Leüt, padlóra küld. 
— bealtat, behédereztet, behorkoltat, be
padlóztat, káóra tesz, kidurraszt, le csa-
la váz, lecsap, lecsavar, lecsörget, ledur
rant, legyújt, lekáóztat, lekokiz, leküld 
(sóderért), le ma la vel, lemáráz, lemárel, 
lenulláz, lenyom, lepadlóz, lepattint, le
pukkant1, letaglóz, megfektet, padlóztat, 
pukkra tesz/ vág. Vö. beborít, elmáráz, 
szétmáráz.

lepasszol ts ige Elad, továbbad; elpasz
szol.

lepattan tn ige ritk Megszökik; té la-
kol.

lepattint ts ige 1. Leüt, kiüt; lepadlóz
tat. 2. Elküld, elzavar; lekoptat. 3. Meg-
szakítja a kapcsolatot. Lepattintott a csa-
jom ’Elhagyott, szakított velem a barát-
nőm’. — dob, kidob a hintóból/ rinyóból, 
koccoltat, lapátra tesz, leépít, lekoccoltat, 
leselejtez, szanál, vízre tesz.
lepcselő fn ritk Száj; muj.
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lepcsesszájú fn ritk Áruló; vamzer.
lepedő fn 1. Ezer forint(os bankjegy); 

rongy. 2. ritk Egymillió forint; milla. 3. ritk 
Papírpénz, bankjegy; susogós.
lépegető fn ritk Cipő; skárpi.
lepényhal Szj: A ~ megy elöl, a remény 

hal meg utoljára!: Mindig van remény!
lepetél tn ige ritk Gyermeket szül; le

petézik.
lepetézik tn ige Gyermeket szül. Szh: 

Olyat mondok, mindenki ~ik: Olyat mon-
dok, hogy mindenki elámul. Vö. behidal. 

— jógázik, lepetél, porontyol.
lepiál ts ige pej Orálisan közösül, férfit 

szájjal kielégít; leszop.
lepipáz ts ige pej Orálisan közösül, fér-

fit szájjal kielégít; leszop.
lepippant ts ige pej Orálisan közösül, 

férfit szájjal kielégít; leszop.
lepitiz ts ige Lenéz, lenézően bánik 

vkivel, megvetően nyilatkozik róla. Lepi-
tizte a csávó, az meg jól elverte mégis.

leplekniz ts ige (Hátulról vagy figyel-
meztetés nélkül) orvul megüt; plekniz.

leplenyóz ts ige (Hátulról vagy figyel-
meztetés nélkül) orvul megüt; plekniz.

lepotovál ts ige Lefizet, megveszteget; 
potovázik.

lepotováz ts ige Lefizet, megveszteget; 
potovázik.
lépős mn és fn Olyan (ember), aki min-

dig megpróbál megszökni a börtönből; tip-
lizős.

leprás mn ritk 1. Tetves; dzsuvás. 2. Ki-
közösített áruló; vamzer.

lepucol tn és ige 1. Megszökik; té la kol. 
2. Kisemmiz, kifoszt; lefoszt. Kipucolta 
kártyában a verebet.

lepucolás fn ritk Rablás; rabi.

lepukkan tn ige Megbetegszik, tönk-
remegy. — gajra/ helóba megy, lepadlózik, 
megtérdel, paffra/ pukkra/ taccsra megy.

lepukkant1 ts ige 1. Kiüt, leüt; lepad
lóztat. Úgy lepukkant ez a kiscsávó téged, 
hogy magadhoz se térsz! 2. (Szerencsejá-
tékban) teljesen kifoszt; lefoszt. 3. (Egész-
ségileg) tönkre tesz. — gajra/ paffra/ 
taccsra tesz/ vág.

lepukkant2 mn Szegényes, elhasz-
nált, rossz állapotú, elhanyagolt; 〈emberre 
mondva:〉 kiélt; lepusztult. Nagyon lepuk-
kant zárka, ide nem költöznék.

lepuszavel ts ige Késsel megszúr, le-
szúr; puszovál.

lepusztul tn ige Lerészegedik; beakaszt.
lepusztult mn Elhanyagolt. — csó rin-

ge res, fáradt, leharcolt, lelakott, lepuk
kant2, lesportolt. Ez a lepusztult csaj ne-
kem nem kell!

lerambóz ts ige gúny Homoszexuális-
nak mond, lebuziz.

lerángat ts ige pej Orálisan közösül, 
férfit szájjal kielégít; leszop.
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leránt ts ige 1. pej Orálisan közösül, 
férfit szájjal kielégít; leszop. Kajakra le-
ránt: Erőszakkal orálisan közösül. 2. Pénzt 
kicsal; húzogat.

lerongyol tn ige Lemegy, lesiet (pl. sé-
tára). — leskerázik.

les ~re fut: a) A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. b) Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
c) Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik.

leselejtez ts ige Baráttal, barátnővel 
megszakítja a kapcsolatot; lepattint. Lese-
lejteztem a csajom, kiment a divatból.

leselkedik ~ik a →barna/ →maci (a mál-
násból).

lesittel ts ige Börtönbe zár, börtönbünte-
tésre ítél; bekaszniz. [< ném. tny. verschüt-
ten ’elfog, letartóztat, becsuk’ (TESz. III, 
550); vö. még cig. čhitto ’rab’ (Vek. 47)].

leske fn LSD (kábítószer); tripp.
leskerázik tn ige Lefut; lerongyol. Le 

kéne skrerázni a boltba.
leső fn 1. ritk A betörő segítője, aki 

betörés közben őrt áll; hesszelő. 2. Szem; 
jákó. 3. Kés; bugyli. Leső volt nála, ezért 
ütöttem le a stokival.
lesőember fn A betörő segítője, aki be-

törés közben őrt áll; hesszelő.
lespangliz ts ige pej Orálisan közösül, 

férfit szájjal kielégít; leszop.
lesportolt mn 1. Fáradt; leharcolt. Na-

gyon lesportolt vagyok ma, halasszuk hol-
napra! 2. Elhanyagolt, ápolatlan; lepusztult.

leszakad tn ige 1. Békén hagy, ott-
hagy, elmegy; hanyagol. Szakadj le rólam!: 
Hagyj békén, menj innen! 2. Le van sza-
kadva: El van szegényedve, elszegényedett. 
Láttad Lacit mostanában? – Igen, de le van 
szakadva, alig ismertem rá. 3. A →pofám ~.

leszáll A →repülő is ~na érte.

leszbi fn (és mn) Leszbikus, homosze-
xuális (nő). — nyaligátor, pincsi, táti. Vö. 
ratyi.

leszed ts ige Lassanként, apránként kü-
lönböző történetekkel pénzt csal ki vkitől; 
húzogat.
leszedő fn ritk 1. Kártyajátékban csaló; 

cinkes. 2. Csaló; simlis.
leszerel tn ige Kiszabadul a börtönből; 

pótert megy.
leszív ts ige Orálisan közösül, férfit 

szájjal kielégít; leszop. Hogy hívnál, ha le-
szívnál? – Ahogy te hívtál, mikor leszívtál! 
’〈Ugratásos párbeszéd〉’.

leszólóz ts ige Vitát, kérdést egy az egy 
ellen verekedve eldönt; lematekol. Na mi 
van? Szólózzuk le, kié legyen az alsó ágy!

leszop ts ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít. Szh: Úgy ~ta, hogy behor-
padt a homloka: Alaposan kielégítette orá-
lisan. — leblájzol, leblázol, lecidáz, leci
giz, lecirdel, lecullant, lecumiz, le cum-
mant, lekortyol, leoboáz, lepiál, lepipáz, 
lepippant, lerángat, leránt, lespangliz, 
leszív. Vö. szop.

leszúr ts ige Tűvel beolt. Kértem a do-
kitól fejfájásra gyógyszert, erre leszúrt.

letaglóz ts ige 1. Leüt; lepadlóztat. 
2. Agyonüt; kisimít.

letartóztat ts ige Elkoboz, elvesz; el
szipkáz. Zárkaellenőrzésnél letartóztatták 
a bugylimat, mert hegyesnek találták ’Zár-
kaellenőrzésnél elvették a késemet, mert 
hegyesnek találták’.

letejel ts ige 1. Lefizet; potovázik. Le-
tejelték a kajaosztót, azért kapnak annyi 
kaját. 2. 〈Férfi〉 önkielégítést végez; hoki
zik.

letélakol tn ige Megszökik; télakol.
letép ~i az →arcát.
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letestel tn és ts ige 1. ritk Elesik. — el
dzsal, nyulat fog, perecel, zamekol. 2. El-
lop; elcsór. Ki testelte le a cigimet?

letét fn Letéti raktár, ahol a fogvatar-
tottak ruháit, értékeit és olyan holmijait őr-
zik, amiket nem tarthatnak maguknál. ~be 
megy: 〈Tréf. kitérő válasz a Hová mégy? 
kérdésre〉. Hová mégy? – Megyek letétbe, 
mert az egyik lábam letétezni kell, mivel 
fegyvernek minősül, olyat rúgok vele.

letétes fn (Nem ideiglenesen, hanem) 
véglegesen egy másik börtönbe szállított 
fogvatartott (akivel ezért átszállítják a civil 
ruháját tartalmazó letéti zsákját is).

letétez ts ige 1. Elkoboz, elvesz; elszip
káz. 2. 〈Fogvatartottat〉 (nem ideiglenesen, 
hanem) véglegesen egy másik börtönbe 
szállít. Vö. zsákol. [A szállítás során a 
fogvatartott civil ruháját tartalmazó letéti 
zsákját is átviszik].

letéti ~ zsák←.
letiplizik tn ige Elmenekül, megszö-

kik; télakol. [< tipli].
létra fn Magas ember; bigi.
létratrükk fn 〈Együgyűbb újoncok tré-

fás ugratása〉; güjülbabateszt. (Az újoncot 
ráveszik, hogy bújjon át az emeletes ágyra 
hegesztett létra fokán. Mivel ez meglehető-
sen szűk, így az újonc felsőtest átpréselése 
után többnyire megszorul, és ekkor lehúz-
zák a nadrágját, és az egész körlet a csupasz 
fenekén nevet.)

létszámcsökkentés fn Gyilkosság, em-
berölés; gyilok.
létszámcsökkentő fn 1. Gyilkos; killer. 

2. Bérgyilkos; hóhér.
letutiz ts ige Pontosít, rögzít (pl. idő-

pontot).
letüdőz ts ige 1. Elhisz; bevesz. Le-

tüdőzted ezt a sztorit?! [< beszív ’ua.’]. 
2. Megsértődik vmin; besérül. [< mellre 
szív ’ua.’].

leül Szj: Ülj le a hátadra, és járkálj!: 
Maradj nyugton!

leütéses ~ kéregetés/ lopás: Rablás; rabi.
levadász(ik) ts ige 1. Foglyul ejt, el-

fog (pl. a rendőrség); begyűjt. 2. Prostitu-
ált üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet 
fog; rodázik. Remélem, levadászik vagy 
öt-hat kuncsaftot a kurvám, mert szegény 
vagyok!

levág ts ige 1. Észrevesz, megért, fel-
fog; dzsanáz. 2. (Szerencsejátékban) tel-
jesen kifoszt; lefoszt. 3. Megöl; hazavág. 
Figyelj! Ezt a balhét, ha törik, ha szakad, 
megcsináljuk! Ha valaki az utunkba áll, 
azt levágjuk!

levágós mn Okos, értelmes, akit nem 
lehet becsapni; duplafejű. Ez levágós, ne 
hülyítsd!

levajaz ts ige Elintéz. Levajaztam az új 
melódat. — elsikál, kifociz, lezongoráz, 
lezsíroz, vajaz, zsíroz. Vö. megdumál.

levarr ts ige Gyors közösüléssel ma-
gáévá teszi; megdug.

levegő Szj: Forró a ~, szar van a pa-
lacsintában: ritk Veszélyes a helyzet. Ö: 
friss~, szabad~.
levegőzik tn ige 1. A sétaudvarban sé-

tál; korzózik. 2. Szabadlábon van.
levél ~ben →szabadul.
lever ts ige ritk Megver; elmáráz. Szh: 

~lek, mint vak a poharat!: Ua. 〈fenyegetés-
ként〉.

leves fn 1. Karatés ~: Sárgarépa leves. [< 
karottás leves]. Leningrádi ~: ritk Nagyon 
rossz leves; béemvéleves. [< Bevehetetlen, 
mint Leningrád volt a II. világháborúban]. 
Mindent bele ~: Felismerhetetlen, nagyon 
rossz leves; béemvéleves. Szigorított ~, 
hányd ki második. Felismerhetetlen, na-
gyon rossz étel; szégyenkaja. Ö: béemvé~, 
bicikli~, fekete~, fradi~, fúj~, hangszer~, 
kamu~, öntsdki~, Petőfi-~, rab~, reszke
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tő~, rongy~, stoki~, szappan~, zsír~. Be-
dob/ berak/ be(le)tesz a ~be, ~be tesz/ vág: 
a) Becsap; megvezet. b) Elárul; bevam
zerol. c) Kihagy vmi jóból. d) Megbün-
tet, büntetést kiszab; megmér. e) Megöl; 
hazavág. Megy a ~be: Rossz(abb) helyre/ 
helyzetbe, bajba kerül. Mész a levesbe! 
’Vigyázz, mert bajba kerülsz (ha így foly-
tatod)!’ 2. Vége (pl. kapcsolatnak); finító. 
A csajoddal mi van? – Leves!

levesz ts ige ritk 1. Szexuálisan kielégít. 
2. Trükkel vagy erőszakkal kifoszt, elveszi 
a pénzét; lefoszt. 3. Pénzt szerez; szakít. 
4. Becsap; megvezet. 5. Megért, felfog; 
dzsanáz. Végre levetted már, amit mon-
dok?
levevő fn ritk 1. Kártyajátékban csaló; 

cinkes. 2. Csaló; simlis.
lexikon fn ritk Okos ember; duplafejű.
lezár tn ige Az ajtót a rabokra zárja (pl. 

az őr létszámellenőrzés után, így utána már 
nem lehet sehová sem menni).

lezongoráz ts ige Elrendez, elintéz; le
vajaz. Lezongoráztam neked a munkát, si-
kerülni fog.

lezúz ts és tn ige 1. ritk Leüt, nagyon meg-
ver; szétmáráz. Lezúzlak, köcsög! ’Meg-
verlek, te szemét!’ 2. 〈Járművel〉 gyorsan 
lehajt, levezet vhová. Lezúztam a Balcsira 
a hétvégén.

lezsákol ts ige Gyors ütésekkel üt, meg-
soroz; legépel. Ne legyél pofátlan, mert le-
zsákolok rajtad!

lezsíroz ts ige 1. Elrendez, elintéz; leva
jaz. 2. Lefizet, megveszteget; potovázik.

libbent ts ige ritk Csal; simliskedik.
libeg tn ige Prostituált üzletszerű kéjel-

gést folytatva ügyfelet vár, szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik.

liberós mn (és fn) ritk Kicsi, kis terme-
tű (ember); cinó. [< Libero, papírpelenka].

libling fn ritk Vkinek a kedvence a 
börtönben; csókos. [< ném. Liebling ’ked-
venc’].

lift fn 1. Zsinórra, cérnára, spárgá-
ra, madzagra, esetleg lepedőcsíkra kötött 
zacskó, amit az ablakon vagy a szellőző-
nyíláson leengednek, és amivel többnyire 
tiltott tárgyakat (gyógyszer, drog) húznak 
fel. — daru1. 2. Az így történő áruátvétel 
(ügyesség és megfelelő széljárás esetén ol-
dalirányba is működhet).

liftes fn A liftezést lebonyolító fogva-
tartott (aki lelepleződés esetén, ha rajta-
kapják az őrök, elismeri a tiltott cselek-
ményt). — darus.

liftezik tn ige Két vagy több szint kö-
zött az ablakon vagy a szellőzőnyíláson át 
lifttel leenged vagy felhúz vmit (többnyire 
tiltott tárgyakat).

lila fn 1. Rég Ötszáz forint(os bank-
jegy); adi. 2. Rendőr; zsaru. [< A régi öt-
száz forintos bankjegy, ill. a rendőr egyen-
ruha színéről].

lilaszájú mn és fn Beás cigány. Vö. 
beás.

liló fn (A börtönön belül az egyik fog-
vatartott által egy másiknak írott, esetleg 
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tiltott módon továbbított) levél. — pakett, 
szíj. Vö. fidi. [< cig. lil ’postai levél, üzenet’ 
(Vek. 102, CigSz. 70)].

lilóosztás fn Levélosztás.

lilós fn Postaláda.
lilózik tn ige Levelezik. Vö. fidizik. [< 

liló ’levél’].

limó fn ritk 1. Limuzin. 2. Rabszállító 
autó; rabó.

limuzin fn ritk Rabszállító autó; rabó.
lina fn ritk Fegyőrnő, börtönőrnő; csu

kibaba.
lincs fn Vki (csoportos és/ vagy súlyos) 

megverése a börtönben; ruha.
lincsház fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-

tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

link mn és fn 1. Megbízhatatlan, sem-
mirekellő (ember). — avétos, dudva, fleós, 
simlis, tréfás, trokhár, unfrankó. 2. ritk 
Hazudós (ember); kanyhaló. [< ném. tny. 
link ’hamis, gyanús, kétes, rossz’ < ném. 
link ’bal’ (TESz. II, 773)].

linkel tn ige Mellébeszél; rizsázik.
linkre hsz Fizetetlenül, ingyen; puszira. 

Linkre nem adok cigit. Hagyd itt az órád 
zálogba!

lipót mn gúny Bolond; dilinyós. [< A 
budapesti lipótmezei elmegyógyintézetről].

lipótmezei mn gúny Bolond; dilinyós. 
[< A budapesti lipótmezei elmegyógyinté-
zetről].

lisztes mn és fn gúny Nem cigány, fe-
hér bőrű (ember); 〈cigányok által használt 
kif.-ként:〉 nem cigány, magyar; paraszt.
lisztesképű mn és fn gúny Nem cigány, 

fehér bőrű (ember); 〈cigányok által használt 
kif.-ként:〉 nem cigány, magyar; paraszt.

ló →Beképzeli magát ~nak/ lúnak. →Ko-
csi, ló.

lóápoló fn gúny Börtönorvos; mengele.
lóbaszó mn pej Nagy növésű, nagyda-

rab ember; bigi.
lobogó fn ritk Haj; séró.
lobonc fn ritk Haj; séró.
locsó fn Csónak. [?< rocsó ’rohamcsó-

nak’].
locsol tn ige ritk Vizel; brunyál.
lódoki fn gúny Börtönorvos; mengele.
lódoktor fn gúny Börtönorvos; men

gele.
lóg tn ige 1. Tartozik. Vö. saras. 2. Szj: 

Mi van veled, ~ a →beled?
lógatás fn Akasztás; szárítás. Miért 

van zárás? – Valaki a viccosztályon lóga-
tást csinált. ’Vki a elmeosztályon felakasz-
totta magát’.

lógó fn Hímvessző; dákó.
lógva ~ hagy: Békén hagy; hanyagol. 

Lógva hagyhatnál, nincs cigim! Hagyj lóg-
va!

lokál fn Bordélyház, kupleráj; kurva
barlang.
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lokátor fn Fül. — adóvevő, hallgató, 
hallóka, kagyló, lehallgató, radar, tapsi.

lókefe fn Hímvessző; dákó.
lókötő fn ritk Autótolvaj; verdás.
lólé fn ritk 1. Börtönben (gyümölcsből, 

cukorból, kenyérből) készített alkohol, bó-
dító ital; lötty. 2. Pálinka; pálesz. [< ló + lé, 
vö. lónyál ’üdítőital’].

lolo mn Piros. [< cig. lolo, lōlo ’piros’ 
(Vek. 103)]. Vö. rozsdás.

loló fn Marihuána (kábítószer); fű.
lomizik tn ige Lomtalanításnál kirakott, 

még használható, eladható tárgyakat gyűjt.
lompos fn Férfi nemi szerv, hímvesz-

sző; dákó. Beiktatja/ bejátssza/ beveri a ~t: 
Nemileg magáévá tesz; megdug. Veri a ~t: 
〈Férfi〉 önkielégítést végez; hokizik.

lomposol tn ige Közösül, vkit magáévá 
tesz; dug. Hol a Lali? – Lomposol valame-
lyik kurvával.

londiner (londéner is) fn gúny 1. Az a 
fogvatartott, aki aznap takarít; dzsungel
harcos. 2. Másokat kiszolgáló, megalázott 
fogvatartott; csicska. [< londiner ’szállo-
dai szolga’].

lónyaggató mn és fn pej Nagydarab, 
magas ember; bigi. [< lóbaszó ’ua.’].

lónyál fn Üdítőital; bambi.
lopakodó fn 1. (Hangosan berregő, zör-

gő) autó; verda. 2. Számítógéppel felsze-
relt rendőrautó, amivel a mobiltelefon he-
lyét mérik be. Vö. mérő. 3. Tolvaj; bugás. 
[< lopkodó].

lopás Leütéses/ verekedéses ~: Rablás; 
rabi. Lopásért hogy kaphattál tíz évet? – 
Leütéses volt, azért!

lopatika fn Lopás; csóresz. Na, húzzuk 
ki a zsákját, és lopatika! [< lop × patika].

lopógép fn Kleptomániás; szarkafóbi
ás.

lopós fn Tolvaj; bugás.

lopósautó fn A tilosban parkoló autó-
kat elszállító autóvontató. — fújóskocsi, 
lopóskocsi.

lopóskocsi fn A tilosban parkoló autó-
kat elszállító autóvontató; lopósautó.

lord fn ritk Angol; kékvérű. [< lord 
’angol főnemesi cím’].

lordokháza fn ritk Fegyház; agymosó. 
[Lordok Háza ’a brit parlament felsőháza’].
lószőrme fn Takaró, pokróc.
lótifuti fn ritk, gúny Nyomozó; nyo

minger.
lotyó fn Nő; gádzsi.
lóvé fn Pénz. Fals/ meleg/ rossz/ unfrankó 

~: Hamis pénz; állé. Legombolja a ~t: Ki-
fizeti, leteszi a pénzt; kicsenget. Ö: kül~, 
mű~. [< cig. lōve (tsz.) ’pénz’ (Vek. 103)]. 
— aprítanivaló, baba, cipi(ciplátor), 
csentó1, csuhé, dela, della, dohány, dojcsi, 
dolcsi, dollár, drejsz, dudva, dzsenta, 
éles, fitying, gázsi, gedva, geld, gempa, 
gepa, gersli, guba, gyempa, jájen, játék, 
jatt, kavics, kes, kittya, kittyó, korpa, 
kő, lajbesz, lé, lecsó, lekvár, lóvécska, ló
véság, lovetta, lőszer, mag, manesz, mani, 
mankó, manna, méz, mija, morzsa, nafta, 
nedű, nehéz, nóta, oltás, pelyva, perka, 
pezó, rongy, ropogós, rúpia, ruppó, stek, 
steksz, suska, szaft, tapsolnivaló, tejföl, 
töltény, törődés, tüske, valuta, vér, zsé1, 
zseton, zsír, zsozsó, zsuga. Vö. állé, hecsi.

lóvécska fn szép Pénz; lóvé.
lóvéharmónika fn Pénztárca; brifkó.
lóvélakás fn ritk Pénztárca; brifkó.
lóvés mn Pénzes, gazdag; vastag. Ott 

egy lóvés pasi, küldj rá egy csajt!
lóvéság fn Pénz; lóvé. [< lóvé ’ua.’].
lovetta fn Pénz; lóvé.
lő tn és ts ige 1. Lefoglal magának. Lőt-

tem a csikket! 2. Közösül, magáévá tesz; 
dug. Ik: alá~, szét~. 3. Szellent, fingik; 
kanyerol.
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lőcs fn 1. Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. 2. ritk Gumibot; kolbász. Elélvezett 
a ~: ritk A kombinált gumibot könnygáz-
szóró részét használták.
lőcsöl tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~.
lőcsös fn ritk Férfi; fószer.
lődöz ts ige Kötekedik; felkóstol.
lök tn és ts ige 1. Ad; megdob. Szj: ~j 

egy gerendát az etetőmbe!: Adj egy ciga-
rettát! (Tkp. adj egy cigarettát a számba!) 
2. Közösül, vkit magáévá tesz; dug. ~ a 
nyúlnak: ritk Ua. Ik: meg~. 3. Mond, be-
szél; borbiszál. Lökjed!: Mondd! Egyfoly-
tában löki ezt a rossz dumát.

löket fn Adag kábítószer. Kéne egy lö-
ket! Tudsz adni?

lökhárító fn 1. Női mell, emlő; bögy. 
2. Fenék; bul.

Lököl fn A tököli börtön (a tököli Fia-
talkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete 
és a büntetés-végrehajtás tököli Központi 
Kórháza). Vö. Tököl. [Utalás az ottani sze-
xuális együttlétekre].
lőre fn ritk Szeszes ital; pia.
lőszer fn Pénz; lóvé.
lötty fn A börtönben készített alkohol. 

— lólé, pancs, rizsbor, trágyalé, trink-
dobi. Vö. pia, zugpia.

löveg fn tréf Hímvessző; dákó. R: Öre-
gem, kapd be a ~em!

lövés fn 1. Kábítószer beadása tűvel. 
2. Kábítószeradag.

lövöget ts ige Kötekedik; felkóstol.
lú Beképzeli magát →lónak/ ~nak.
lubár fn Prostituált; rinya. [< cig. lub-

nya ’kurva’ (CigSz. 71), cig. lubnji, lubni 
’ringyó’ (Vek. 104)].

lubáré fn Prostituált; rinya. [< cig. lub-
nya ’kurva’ (CigSz. 71), cig. lubnji, lubni 
’ringyó’ (Vek. 104)].

lubáresz fn Prostituált; rinya.

lubáreszes mn Prostituáltakat idéző, 
rájuk jellemző, kihívó, szexis; kurvás.

lubáró fn ritk Prostituált; rinya. [< 
cig. lubnya ’kurva’ (CigSz. 71), cig. lubnji, 
lubni ’ringyó’ (Vek. 104)].

lubesz fn Prostituált; rinya.
lubnya fn Prostituált; rinya. [< cig. 

lubnya ’kurva’ (CigSz. 71)].
lubonyica fn Dinnye. [< cig. lubunica, 

lubenjica ’görögdinnye’ (Vek. 104)].
luca fn ritk Fegyőrnő, börtönőrnő; csu

kibaba.
lucskos fn Női nemi szerv; mizs. ~on 

ver: Nemileg magáévá tesz; megdug.
lúd mn gúny Csúnya 〈nő〉; dzsungáló. 

Hú, tiéd ez a lúd nő?!
lúdarcú mn Csúnya 〈nő〉; dzsungáló. 

Ki ez a lúdarcú kurva?
ludmilla fn ritk Fegyőrnő, börtönőr-

nő; csukibaba. [< szleng ludmilla ’buta nő’ 
< Ludmilla, női név × szleng liba (= lúd) 
’buta nő’ (ZG.)].

lufi fn 1. Ecstasy tabletta (kábítószer); 
eksz. 2. ritk, gúny Kövér ember; pacal. [< 
lufi ’luftballon, léggömb’].

lugnya fn ritk Prostituált; rinya. [< cig. 
lugnya ’kurva’ (CigSz. 71)].

lugnyi fn ritk Prostituált; rinya. [< 
lugnya ’ua.’].

luk(az) Ld. lyuk(az).
lukácsjóska mn gúny Hülye, bolond; 

dilinyós (Szeged).
lukóka fn gúny Nő, lány; gádzsi. [< 

l(y)uk ’ua.’].
lukszi fn gúny 1. Női nemi szerv; mizs. 

2. Nő, lány; gádzsi. [< l(y)uk ’ua.’].
lunya fn ritk Prostituált; rinya. [< lub-

nya, lugnya, luvnya ’ua.’].
luvnya fn Prostituált; rinya. [< lubnya 

’ua.’].
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lyuk (luk is) fn 1. Zárka; cella. 2. Fog-

da, magánzárka; fogszi. 3. fn ritk Rendőr-
ségi fogda; pandesz. 4. Búvóhely; bunker. 
5. Ablak; kilátó. 6. Végbélnyílás; kloáka. 
Szj: Húzd szét a ~ad, és koccolj le!: ritk pej 
Menj innen! Vö. leakad. 7. Női nemi szerv; 
mizs. Bűvös ~: ritk Ua. ~on vág/ ver: ritk 
Nemileg magáévá tesz; megdug. 8. Lány; 
gádzsi. Nézd, milyen csinos luk megy ott! 
9. Minden pénzt felemésztő ~: ritk Illem-

hely; retyó. ~at üt: ritk Betör; becsenget. 
Szh: Olyan ~ van alattad, ha alád dobnak 
egy ötöst, négy hetven kilátszik: Kicsi és 
sovány vagy. Vö. csontrakéta.

lyukas mn és fn pej Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

lyukaz(ik) (lukazik is) tn (és ts) ige Kö-
zösül, vkit magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

lyuksógor fn Az a férfi, aki már közö-
sült ugyanazzal a nővel, akivel a másik is.
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M
maca fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Prosti-

tuált; rinya.
maci fn 1. ritk Férfi nemi szerv, hímvesz-

sző; dákó. Bezavarja a ~t málnásba: a) Ne-
mileg magáévá tesz; megdug. b) Análisan 
magáévá tesz, közösül; megköcsögöl. 
2. Széklet, ürülék; kula. Lesekszik/ Leselke-
dik a (barna) ~ (a málnásból): Nagyon kell 
székelnie. Vö. barna. Ö: barna~. 3. És kö-
pött a ~: 〈Nehezen hihető történet elmesé-
lése után mondva:〉 nem hiszem. [Tkp. ’és 
vége a mesének, ez mese’: célzás a televí-
zió esti meséjének fogat mosó macijára].

mackó fn 1. Páncélszekrény. — beton
doboz. 2. A legveszélyesebb (IV. fokozat-
ban lévő) fogvatartottakra tett derékszíj, 
amihez a kezüket biztonsági okokból hoz-
zábilincselik.

mackós fn ritk Páncélszekrény felnyi-
tásához értő bűnöző, kasszafúró. — mac-
kó tolvaj.

mackótolvaj fn ritk Páncélszekrénye-
ket feltörő tolvaj, kasszafúró; mackós.

macsali fn Pofon; flekk.
macska fn Piros ász a magyar kártyában. 

Teszünk a macskára? 〈Kérdés a fájer nevű 
kártyajátékban:〉 ’Tegyünk fel pénzt a piros 
ászra?’ (ti. akinél lesz, az külön pénzt nyer).

macskabicska fn Mitsubishi márkájú 
gépkocsi.
macskaevő fn és mn ritk Olasz (ember); 

macskazabáló.
macskazabáló mn és fn ritk, gúny 

Olasz (ember). — macskaevő.
madár fn 1. Könnyen rászedhető, ki-

használható ember; palimadár. 2. Áldozat; 
pancser. 3. Lenézett, jelentéktelen ember; 
tüdő. Ezt a madarat nem küldhetjük oda, 
megeszik reggelire! 4. Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. 5. Ügyetlen, kétbalkezes; 
topa. Ö: dalos~, daru~, pali~.

madárfogás fn Férfi önkielégítés; hoki. 
Mit csináltál annyi ideig a budin? Talán 
madárfogást alkalmaztál magadon?

madárház fn ritk A fegyintézetben a 
látogatókkal való beszélgetésre használt 
helyiség; beszélő.

madárkalitka fn ritk Rendőrség; jard.
mafi fn ritk Felső ágy; dobcsi. [< kat. 

szl. mafi ’az emeletes ágy felső tagja’ < 
’magasles, magasfigyelő’].

maffiakomplexusos mn és fn Magát 
sztárbűnözőnek tartó, feltűnősködő (fog-
vatartott), aki azt állítja, hogy ismer min-
den nagynevű éjszakai figurát.
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maflás fn Pofon; flekk.
mag fn 1. Marihuána (kábítószer); fű. 

2. Pénz; lóvé.
maga Iévá tesz: a) Elkoboz, elvesz; el

szipkáz. Hol a bugylid? – Az őr magáévá 
tette az éles bökőket. b) Ellop; elcsór.

magánzóként hsz Egymagam, egye-
dül. — jekben.

magasles fn ritk Emeletes ágy felső ré-
sze; dobcsi.

magnetofon fn ritk, gúny Besúgó, áru-
ló; vamzer.

magnó fn ritk, gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

magnum fn ritk Nyomozó; nyominger.
magyar mn és fn 1. gúny 〈Cigányok 

által használva:〉 Nem cigány, magyar; pa
raszt. A magyar volt, az csinálta! 2. →Pi-
rított ~.

mahorka fn 1. Kézzel csavart cigaretta; 
bláz. 2. Füstszűrő nélküli cigaretta; mezít
lábas. [< mahorka ’egyféle vágott dohány, 
kapadohány’].

majdnem-biztos fn Rendőr; zsaru. [< 
biztos ’(legénységi állományú) rendőr’].
majdnem-főtörzs fn Törzsőrmester; 

törzs.
majdnem-őrnagy fn Százados; kilós.
majdnem-törzs-úr fn Őrmester; őrmi.
májer fn 1. Nőt védelemért, pénzért 

prostituáltként dolgoztató férfi. — alfonz, 
báló, bika, dzsigoló, futtató, gazda, góré, 
hajtó, háremőr, ingyenélő, jótevő, kitar
tott, kurvahajcsár, menáger, menedzser, 
munkáltató, őr, pecér, pinafelügyelő, pi-
na pe cér, placcmester, polgármester, pun-
ci csősz, segítő, selyemfiú, strici, strigó, 
strihó, szépfiú, testőr, tornatanár, vé dő-
an gyal. Vö. májerkodik, műmájer. 2. ritk 
Társait kihasználó, kizsákmányoló fogva-
tartott. — simlis. 3. ritk Gazdag; vastag. 

4. Vmihez nagyon értő személy. Az ötösben 
azt mondják májer, ért a műszaki dolgok-
hoz ’Az ötös zárkában azt mondják jó szak-
ember, ért a műszaki dolgokhoz’. ~ vmiben: 
(Nagyon) ért vmihez. Elromlott a rádióm. 
Tudsz valakit, aki májer az ilyesmiben? Ö: 
dil~, mű~, prézli~, stuff~. [< ném. Meier 
’majorosgazda, tejesgazda, kasznár’ (Faz. 
136, Dahn 191)].

májerkodik tn ige Prostituálta(ka)t vé-
delmet és bért adva dolgoztat; futtat. Vö. 
májer.

majom Tömi a majmot: Eszik; burkol.
majomcsapda fn ritk Férfi önkielégí-

tés; hoki. [< makiverem ’ua.’].
majomfogó fn Burgonyafőzelék. [< A 

ragadós burgonyafőzelékről. Az egzotikus 
leírásokból, regényekből ismeretes a ma-
jomfogásnak az a módja, hogy egy kirakott 
csizmába ragasztót öntenek, majd mikor 
az embert utánzó majom azt felhúzza, fog-
ságba esik (ZG.)].

majomfröccs fn ritk Szeszes ital; pia.
majomkép fn ritk Fali tükör; néző. 

Hozd már ide azt a majomképet a falról! 
– A tükörre gondolsz? Mitől majomkép ez? 
– Nézz bele, és megtudod.

majomketrec fn ritk A cellaablak rá-
csa; ablakdísz.

majomszállító fn ritk Rabszállító autó; 
rabó.

majomvíz fn ritk Üdítőital; bambi.
majré fn Félelem, ijedtség. Dübörög a 

majré? ’Félsz, ugye?’ [< jid. majre ’félelem’ 
(Száj. 39; Dahn 191)]. — dara, daresz, 
dras, remaj, rinya, rosa, zizi.

májrém fn Májkrém konzerv; páncélos.
majrés mn és fn Félős, gyáva (ember). 

— asszony, bambi, citerás, csaj, darázós, 
fosó, fosógép, fosos, műmájer, nyúl2, resz
ketős, rinyagép, rinyáló, rinyálós, rinyás, 
rosálós, traselós, vértelen, zizegő, zizegős.
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majrézik tn ige Fél; rinyál. Ik: be~.

majsztró fn ritk Hóhér; gallérkészítő. 
[< majsztró ’mester’ < ol. maestro ’ua.’].

mák fn Szerencse, mázli. — báktáló, 
cseresznye, hasmenés, malac, picsagyü
mölcsség. ~ja van: Szerencséje van. — 
fortunája van, malacot etet/ fog, megin
dul/ megy a hasa.

makesz fn Rég Német márka; maki.
maki fn 1. Rég Német márka. — dé-

márk, makesz, marcsi, maresz, margit, 
márk. 2. Dominóval játszott szerencsejá-
ték, amelyben ha két dominó pontja kilen-
cet mutatnak, az a legjobb.

makiverem fn Férfi önkielégítés; hoki. 
[< ma kiverem (ti. a farkam)].

makizik tn ige 1. 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik. [< makiverem ’férfi ön-
kielégítés’]. 2. Dominóval egy maki nevű 
szerencsejátékot játszik.

makkcsákó fn Csikló. — kakastaréj.
makkol tn ige Meghal; megmulázik.
makkoltat ts ige Megöl, meggyilkol; 

hazavág.
makkos fn Temető. — fasor, tölgyes, 

végleges körlet.

makkszopás fn Orális közösülés, száj-
jal történő kielégítés; szopás. Erőszakos ~: 
Erőszakos nemi közösülés. Ö: kajak~.

mákony fn 1. Heroin (kábítószer); her
nyó. 2. ritk Szeszes ital; pia.

mákos I. fn A fogvatartottak ruházata, 
szürke alapon apró fehér pettyes rabruha; 
mákosgúnya. ~ban van: Ítélete jogerőssé 
vált, beöltöztették. II. mn 1. ~ra üli a →seg-
gét. Szh: Állj össze←, mint a ~ tészta! 2. It-
tas, részeg; tintás. 3. Szerencsés. — mala
cos, picsagyümölcs, szerencsebúvár.

mákosgúnya fn ritk Szürke alapon 
apró fehér pettyes rabruha. — kenderma
gos, mákos, mákoskollekció, mákosruha, 
zsávoly. Vö. sitiruci.

mákoskollekció fn ritk Szürke alapon 
apró fehér pettyes rabruha; mákosgúnya.

mákosruha fn Szürke alapon apró fe-
hér pettyes rabruha; mákosgúnya.

malac fn 1. Bicepsz. Kövér malac: Vas-
tag, erős kar, bicepsz. — ágyú, jatagán, 
jattos, piton. Vö. málnakavaró. 2. Sze-
rencse; mák. ~ot etet/ fog: Szerencséje van, 
szerencsés; mákja van. 〈Kártyázás során 
szokták mondani, ha vki jó lapokat kap:〉 
Etesd meg a malacokat, szórj valamit az 
asztal alá! Ö: csíkos~, zsír~.

malacarc fn 1. Fejhús, disznósajt. 2. Szé-
kelykáposzta disznófejjel. Malacorca.

malacól fn ritk Zárka; cella.
malacorca fn ritk 1. Fejhús, disznósajt. 

2. Székelykáposzta disznófejjel. — malac
arc.

malacos mn Szerencsés; mákos.
malactartó fn Női nemi szerv; mizs. 

Baszom a malactartódat!
máládó mn ritk Bolond; dilinyós.
malájbarna fn Hímvessző; dákó.
malav I. fn (Meg)verés; ruha. [< mala-

váz ’megver’]. II. msz Malav! 〈Cigányok 
által használt felszólítás〉: Verd meg! 〈Olyan 
helyzetben, mikor vkit meg akarnak verni, 
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és ő szól az egyik körülötte álló cigány-
hoz:〉 Szólj már nekik, ne bántsanak, kér-
lek! – Ne bántsd, malav!

malaváz ts ige Ver; elmáráz. Ik: el~. 
[< cig. malevel ’üt’ (Vek. 106)].

malavel ts ige Ver, ütlegel; elmáráz. Ik: 
le~, szét~. [< cig. malevel ’üt’ (Vek. 106)].

malavleszke fn Verés; ruha. Tudom, mi 
hiányzik neked! Egy jó kis malavleszke!

malévreklám fn ritk, gúny Besúgó, 
áruló; vamzer. [< Szállunk rendelkezésére! 
(MALÉV-szlogen), vö. (be)repülő(s)].

mallér I. szn Tíz; iksz. II. fn Rég 1. Tíz 
fo rin t(os bankjegy, pénzérme). 2. Tízéves 
börtönbüntetés. Vö. mázsa. Ö: bé~, dup
la~. [< tny. mal(l)ér ’tíz’ (Szir. 36) < ném. 
< fr. malheur ’baj, szerencsétlenség’ (Faz. 
137)].

malmoz(ik) ts (és tn) ige 1. Becsap, kicse-
lez; megvezet. Ik: meg~. 2. Trükkösködik, 
ügyeskedik; simliskedik.

málnakavaró fn 1. Gyenge, vékony kar, 
felkar (testrész). Mit akarsz azokkal a mál-
nakavarókkal?! ’Mit akarsz, hisz vékony a 
karod, könnyedén megvernek’. — málna
keverő. Vö. malac. 2. ritk Férfi nemi szerv, 
hímvessző; dákó.
málnakeverő fn 1. Gyenge, vékony kar, 

felkar (testrész); málnakavaró. 2. ritk Férfi 
nemi szerv, hímvessző; dákó.

málnás Lesekszik/ Leselkedik a →bar-
na/ →maci (a ~ból).

malom fn Becsapás; hinta. ~ba tesz: 
Becsap; megvezet.

malter fn Fogkrém.
mama fn Barátnő, menyasszony, fele-

ség; oldalfutó. Ha a mama is úgy akarja, 
átugrunk este hozzád.

mamaka fn Anya; mutrosz. Jaj, mama-
ka, mamakám! Mikor megyek haza?!

mami fn 1. Ketamin (kábítószer); ípor. 
2. Barátnő, menyasszony, feleség; oldalfutó. 
Na, mi van? A mami nem enged el bulizni?

mamó fn Anya; mutrosz. Mamó teme-
rel!: Anyám haljon meg! 〈cigány fogadko-
zás, amit akkor használnak, ha vmit iga-
zolni akarnak, nagyon bizonygatnak〉.

mamusz fn A börtönök és fegyházak 
fogdáin rendszeresített papucs, fogdáscipő, 
amit a fogdába zárt rab visel.

mamuszos fn Fogda, magánzárka; 
fogszi.

mamut fn Dús, hosszú női fanszőrzet. 
A csaj alatt volt olyan mamut…! — gaz.

mamutember fn ritk Nagydarab férfi; 
bigi.

mamzer fn gúny Áruló, besúgó; vamzer.
mancs fn Bilincs; mandzsova. Volt raj-

ta mancs? [?< mancsova × mancs ’kéz’].
mancsova fn Bilincs; mandzsova. [?< 

mandzsova × mancs ’kéz’].
mancsováz ts ige Bilincsel; mandzso

váz. Ik: meg~. [< mancsova ’bilincs’].
mandró fn 1. Férfi; fószer. 2. ritk Gye-

rek; kiscsávó. 3. Mandrója vkinek: 〈Első-
sorban nők beszédében:〉 Barátja. 4. ritk 
Férfi nemi szerv, hímvessző; dákó. [?< 
mandró ’pogácsa; kenyér’ < cig. mandro, 
manro, maro ’kenyér’ (TESz. II, 835–6) 
× manus férfi, fiú’ (< cig. manuš ’ember’, 
manušōro ’emberke’: Vek. 107), ném. Mann 
’ember’].

mandula fn ritk Női nemi szerv; mizs.
mandulavizit fn ritk Nemi erőszak; 

kajakkúrás.
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mandzsetta fn 1. Bilincs; mandzsova. 
2. Cigarettavég befogására alkalmas esz-
köz, szipka; mandzsi.

mandzsettáz ts ige Bilincsel; man
dzsováz.

mandzsi fn 1. Bilincs; mandzsova. 
2. Cigarettavég befogására alkalmas esz-
köz, szipka. — mandzsetta.

mandzsova fn Bilincs. — acélkarpe
rec, alkalmi dísz, buzikarkötő, döglánc, 
ékszer, fuksz, karkötő, karlánc, kar
perec, mancs, mancsova, mandzsetta, 
mandzsi, patent, perc2, perec, rózsafü
zér. Vö. alsófogás, medve.

mandzsováz ts ige Bilincsel. — karpe
recez, láncol, mancsováz, mandzsettáz, 
megköt, megmancsováz, megpatentol, 
perecez, vasal.

manesz fn ritk Pénz; lóvé. [< mani ’ua.’].
mangál (ritk. mángál) ts ige ritk 1. Kére-

get, koldul; lejmol. 2. Lop; csór. [< mangel 
’ua.’ < cig. mangel ’kér’ (Vek. 107); vö. még 
ném. tny. mangen ’koldul’ (Dahn 193)].

mangáz ts ige 1. Kéreget, koldul; lej
mol. 2. Lop; csór.

mangel ts ige ritk 1. Kéreget, koldul; 
lejmol. 2. Lop; csór. [< cig. mangel ’kér’ 
(Vek. 107); vö. még ném. tny. mangen ’kol-
dul’ (Dahn 193)].

mangeló fn 1. Fegyver; célszerszám. 
2. Pisztoly; stukker. 3. Őr, fegyőr; smasz
szer. 4. Rendőr; zsaru.

mangelós mn és fn Lopós, tolvaj; bu
gás. Vigyázz vele, mangelós a csávó!

mangesz (mángesz is) fn 1. Kéregetés, 
koldulás. 2. Lopás; csóresz. [< mangel 
’kéreget; lop’].

mangeszol ts ige 1. Kéreget, koldul; 
lejmol. 2. Lop; csór. [< mangesz ’kérege-
tés, lopás’].

mani fn Pénz; lóvé. [< ang. money 
’pénz’].

manikűröz ts ige Finomít a részlete-
ken, aprólékosan kidolgoz (pl. egy bűncse-
lekményt).

mankó fn ritk Pénz; lóvé. [< mani ’ua.’ 
× mankó].

manna fn Pénz; lóvé. [< mani ’ua.’ × 
manna].

manöken fn ritk Nő; gádzsi.
manus fn Férfi, fiú; fószer. 〈Megszó-

lításként is〉; haver. [< cig. manuš ’ember’ 
(Vek. 107)].

manuskurva fn pej Férfi módra viselke-
dő, nem kedves és nőies nő; emberkurva.

manusozik tn ige 〈Nő〉 bizalmas, gyak. 
szerelmi kapcsolatot teremt (több) férfival.

manusz fn ritk 1. Férfi; fószer. 2. Áldo-
zat, meglopott, kirabolt ember; pancser. [< 
manus ’férfi’].

marad R: Csíkos hátú kismalac, én 
→elmegyek, te itt ~sz!

máráz ts ige Megver, ver, üt; elmáráz. 
Ik: agyon~, el~, le~, meg~, szét~.

márázkodik tn ige Verekszik, bokszol; 
brusztol. [< márel ’megver’].

márázkodó mn Verekedős, erőszakos 
ember; bunyós.

marci fn ritk Mercedes típusú autó; 
merdzsó. [< merci ’ua.’ × Marci].

márcine fn Kedd. [< cig. mārci ’kedd’, 
mārcine ’kedden’ (Vek. 107)].

marcsi fn ritk, Rég Német márka; maki. 
[< Marcsi becenév × márka].

márel ts ige Megver, ver, üt; elmáráz. 
Ik: el~, ki~, le~, meg~, szét~. [< cig. mārel 
’ver’ (Vek. 107)].

marelkodik tn ige Verekszik; brusztol. 
[< márel ’megver’ < cig. mārel ’ver’ (Vek. 
107)].

maresz fn ritk, Rég Német márka; maki.
margit fn ritk, Rég Német márka; maki.
marhasült fn ritk Bolond; dilinyós. [< 

marha ’bolond’ × sültbolond].
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Márianosztra →El van osztva, ~!
marihónalja fn Marihuána (kábító-

szer); fű.
mariska fn Marihuána (kábítószer); fű.
márk fn ritk, Rég Német márka; maki. 

[< ném. Mark ’ua.’ × Márk, személynév].
markec fn 1. Lopás; csóresz. 2. Betö-

rés; srenk.
markecol tn ige 1. Trükkös módon lop. 

(Az egyik elterjedt módszer szerint a tol-
vaj magát villanyszámlásnak kiadva jut be 
a lakásba, ahol egy pohár vizet kér, és ez 
alatt az őrizetlenül hagyott tárgyakat el-
lopja.) Vö. csór. 2. Betör vhová; becsenget. 
3. ritk 〈Részeg vagy kitervelten leitatott 
embert〉 kifoszt. Vö. lefoszt. [< jid. mar-
heccen ’fosztogat, kizsebel, rabol’ (Faz. 
137, Dahn 195)].

markecoló fn 1. Tolvaj; bugás. 2. Zseb-
tolvaj; zsebes.

markecolós fn 1. Tolvaj; bugás. 2. Zseb-
tolvaj; zsebes.

markecos fn 1. Tolvaj; bugás. 2. Zseb-
tolvaj; zsebes.

markozik tn ige ritk 〈Férfi〉 önkielégí-
tést végez; hokizik. [< marok].

máró fn Kenyér. Ö: tulo~. [< cig. māro, 
mānro, mārro ’kenyér’ (Vek. 107)]. — brú
gó, buci, kleb(a), punya. Vö. vakaró, vekni.

marokmarcsa fn Férfi önkielégítés; 
hoki. Összefekszik Ival: 〈Férfi〉 önkielégí-
tést végez; hokizik.

marokmarcsázik tn ige 〈Férfi〉 önki-
elégítést végez; hokizik.

mártírtárs fn Bűntárs, tettestárs; bünti.
masina fn Rég Gyufa. [< masina ’régi 

gyufaféle’; cig. mašina ’gyufa’ (Vek. 108)]. 
— picski, picsku, rejbi. Vö. svéd, szálfa.

maskara fn 1. gúny Színész. Tudod, az 
a maskara volt a főszereplő! 2. Sohasem 
komoly, mindig bohóckodó személy. Ne 
vedd komolyan, amit mond, ez egy mas-

kara! 3. Álruha. Nem tudom, ki volt, mert 
maskara volt rajta.

másképpvállalkozó fn Bűnöző, bűnö-
zésből élő ember. Vö. Persze, hogy vállal-
kozó voltál: másképpvállalkozó! Bűnöztél, 
csaltál, raboltál: így voltál te vállalkozó! 
— iparos, mutatványos.
masnikötő fn Rég Hóhér; gallérkészítő.
másoló fn Pénzhamisító; művész.
másvilág A ~ra vált →jegyet.
masz (massz is) fn 1. Hús. Remélem, 

masz lesz az ebéd! Vö. mozgóhús. 2. ritk 
Rántott hús. [< cig. mas, mās ’hús’ (Vek. 
108, CigSz. 75)].

maszatol ts ige Ügyetlenül közösül úgy, 
hogy a nőt nem tudja kielégíteni. Vö. dug.

maszek mn Silány, rossz minőségű; tréfli. 
Maszek volt az ebéd. Maszek ez a rádió!

maszekság fn Hitvány, vacak (házilag 
összetákolt, szerelgetett) műszaki cikk. Hol 
loptad ezt a maszekságot? ’Hol loptad ezt 
a vacak autót?’ Kinek kell ez a maszekság 
rádió? ’Kinek kell ez a rossz rádió?’

maszkundesz fn Döghús (amit a dög-
kútból húznak ki). [?< cig.; vö. cig. mas, 
mās ’hús’ (Vek. 108, CigSz. 75)].

mászós fn Olyan betörő, aki a nyitva 
hagyott ablakokon, erkélyajtókon hatol be 
(akár több emelet magasságban is). Vö. be
repülős.

maszti fn (Férfi vagy női) önkielégítés; 
önki. [< maszturbál ’önkielégítést végez’].

masztizik tn ige 〈Férfi vagy nő〉 önki-
elégítést végez; önkizik.

matahari fn pej Áruló, besúgó; vam
zer. [< Mata Hari, nevezetes kémnő].

matat ts ige ritk 1. Megmotoz; áthippel. 
2. Zsebtolvaj lop; zsebel. 3. Takarít; sika
mikál.

matatás fn ritk Takarítás; sikamika.
matató fn ritk Zsebtolvaj; zsebes.
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matek fn Verekedés; bruszt. Nem kell 
a matek! ’Ne verekedjünk!’ Ne kiabálj, kö-
csög! Ez matek, nem ének! [< szleng matek 
’matematika’, ti. a kiütött ellenfelet kiszá-
molják].

matekol tn és ts ige 1. Verekszik, bok-
szol; brusztol. Ik: le~, szét~. [< szleng 
matek ’matematika’, ti. a kiütött ellenfelet 
kiszámolják]. 2. Közösül, vkit magáévá 
tesz; dug. Jól matekol ez a Lola!

matél fn ritk Pénztárca; brifkó. [< ma-
tér ’ua.’].

matér fn ritk Pénztárca; brifkó. [< ma-
tér ’pénztárca’ ← ’pénz’ < ném. Materie 
’anyag’ (Dahn 195)].

mátó mn és fn Részeg; tintás. [< cig. 
māto ’részeg’ (Vek. 108)].

mátós mn és fn Részeg; tintás. [< cig. 
māto ’részeg’ (Vek. 108)].

matt I. mn Részeg; tintás. [< mátó 
’ua.’]. II. ~ra fut: a) A rendőrség, illetve a 
büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. b) Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
c) Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik.

matyi fn Férfi önkielégítés; hoki.
mátyis mn ritk Részeg; tintás. [< 

mátyós ’ua.’].
matyizik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-

gez; hokizik.
matyóhímzés fn Mellébeszélés, a lé-

nyeg kerülgetése; rizsa. Nem kell ez a 
matyóhímzés! Lökd a lényeget! [< hímez-
hámoz ’kertel’; vö. hímez ’mellébeszél’].

mátyós mn Ittas, részeg; tintás. [< cig. 
māto ’részeg’, mātjol ’berúg, (le)részege-
dik’ (Vek. 108, CigSz. 75)].

maximális →Ott van ~an.
mázsa fn Év (mint a börtönbüntetés 

ideje). Hány mázsát kaptál? ’Hány évet 
kaptál?’ Egy mázsa: Egy év börtönbüntetés. 
[mázsa, s ú l y mérték → s ú l y o s  bün-

tetés]. — gombóc küllő, méter, perc1. Vö. 
duplamallér, mallér, olimpia, törpe.

mázsaház fn Bíróság; csikamelda. [< 
mázsaház ’(piaci) épület a beépített híd-
mérleggel együtt’ × mázsál ’elítél, ítéletet 
kiszab’].

mázsál tn ige Büntetést kiszab, elítél; 
megmér. Ik: meg~.

mázsáló fn ritk Bíró. — apu, atya, 
büntető, gyökér, gyökérkefe, hóhér, ítész, 
mázsamester, megtorló, ősapó, őszapó, 
padre, patkány(király), taláros kutya, 
végrehajtó.

mázsamester fn ritk Bíró; mázsáló.
mazsola fn 1. Kezdő bűnöző, első bűn-

tényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fiatalko-
rú bűnöző, fogvatartott; efkás.

meccs fn 1. Megoldásra váró helyzet, 
probléma. Ezt a meccset én játszom. 2. Ve-
rekedés; bruszt. Meccs van a sétán!

mécses fn Konzervdobozba rakott zsi-
radék és rongy, ami meggyújtva főzéshez 
vagy csak fényforrásként használatos. — 
kanóc, tatar.

medve fn 1. Nagydarab ember; bigi. 
2. Övbilincs, erős bőröv, amit a veszélyes 
rabok derekára csatolnak, és kezüket hoz-
zábilincselik. Vö. mandzsova. Volt rajtad 
medve? – Nem, csak simán megbilincselt. 
– Az szégyen, ha már veszélyesnek se tar-
tanak!

medvézik tn ige Rabvezető szíjon ve-
zetve (ált. kéz- és lábbilincsben) megy.

megabajgat ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megabrakol ts ige Megver; elmáráz. 
Jól megabrakollak, ha szemtelen leszel! [< 
megabriktol ’megver’].

megakaszt ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megalakul tn ige 1. Összefog, erős csa-
pattá alakul. Vigyázni kell, mert a Sanyi, a 
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Peti meg a Zoli megalakultak! 2. Meg van 
alakulva: Kábítószer hatása alatt áll; utazik.

megáll tn ige 1. ~ a →balhé. Feláll a 
→fasz, az ész ~. ~t a →zsákja a kampón. 
2. Nem bűnözik tovább, felhagy a bűnö-
zéssel; frankózik. Megálltam, ne is mondd 
tovább, nem érdekel a balhé.

megbasz ts ige 1. Büntetést kiszab; meg
mér. Hallottad? A Gézát jól megbaszta a 
bíró. Tizenöt év egy rabiért! Nem semmi! 
2. Megver; elmáráz. Nem fizetett, ezért 
nagyon megbaszták a behajtók. 3. Megüt; 
beborít. Úgy megbaszta az új csávó, hogy 
elájult. ~ta az áram: Megütötte, megrázta 
az áram.

megbaszott fn durva, pej Társai által 
megvetett fogvatartott; tüdő. ~ daruma-
dár←.

megbibéz ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megbombáz ts ige 1. Nemileg magáévá 
tesz; megdug. 2. Megüt; beborít.

megborul tn ige 1. (Ütés miatt) ösz-
szeesik, földre kerül; lepadlózik. 2. ritk 
Meghal; megmulázik. 3. Lelepleződik; 
lebukik.

megbukik tn ige 1. A rendőrség, illet-
ve a büntetés-végrehajtás kezére jut, bör-
tönbe kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, 
vmilyen tiltott tevékenysége kiderül; lebu
kik. 3. Bűncselekmény elkövetése közben 
tetten érik. Szh: ~ott, mint Rottenbiller. 
— borul, bukik, buktázik, csúszik, dől, 
elcsúszik, elesik, elhasal, esik, hasal, ki
pukkad, lebukik, leesik, lesre/ mattra fut, 
odaragad.

megbuktat ts ige Elárul; bevamzerol.
megbundáz ts ige Megveszteget, lefi-

zet; potovázik.
megbutul tn ige Úgy tesz, mint aki 

semmit sem tud, tagadja, hogy bármit 
látott, nem tanúskodik. Azt üzenem a 
tesómnak, butuljon meg! ’Üzenem neki, 

hogy mondja azt, hogy semmit sem tud az 
esettel kapcsolatban elmondani’.

megcinkel ts ige Csalás céljából a kár-
tyalapokat körmeivel megjelöli, vagy tűvel 
megkarcolja, esetleg tollal jelzést tesz rá-
juk; hintázik.

megcumiztat ts ige Kellemetlenkedik 
neki, ellátja a baját, kitol vele; megszívat.

megcsap ts ige ritk Ellop; elcsór.
megcsicskul tn ige Gyáván meghu-

nyászkodik, megalázkodik. Szóltak neki, 
hogy dobja fel a kezeit, de ez megcsicskult 
’Szóltak neki, hogy álljon ki verekedni, de ő 
gyáván meghunyászkodott’. — nincs vére.

megcsikiz ts ige Elver, megver; el
máráz.

megcsilincsol ts ige Elver, megver; 
elmáráz.

megcsinál ts ige 1. Közösül, magáévá 
tesz; megdug. Megcsináltam ezt a nőt, jól 
matekol! ’Magamévá tettem ezt a nőt, jól 
közösül!’ 2. (Fondorlatos módon) elárul, 
bemárt; bevamzerol. Összevesztem az új 
csávóval, akit betettek a zárkánkba. Azt 
mondta, nem verekszik, inkább megcsinál, 
ha nem hagyom békén. – Mi az, hogy meg-
csinál? – Bedug valamit a cuccaim közé, és 
rám küldi az őröket.

megcsíp ts ige 1. Foglyul ejt, elfog (pl. 
a rendőrség); begyűjt. 2. Megszeret. Vö. 
csíp. — ráizgul.

megcsúszik tn ige 1. Bajba kerül; tré
re fut. 2. A rendőrség, illetve a bünte-
tés-végrehajtás kezére jut, börtönbe kerül; 
bebukik. 3. Lelepleződik, vmilyen tiltott 
tevékenysége kiderül; lebukik. 4. Bűn-
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cselekmény elkövetése közben tetten érik; 
megbukik. 5. Ha ilyen nagy pofád van, 
megcsúszol, öcsém!: 〈Fenyegetésként:〉 Vi-
gyázz, mert megverlek!

megdob ts ige Ad. Dobj meg egy cigi-
vel! ’Adj egy cigarettát!’ — lök.

megdobban tn ige Megszökik; té la kol.
megdobbant 1. tn ige Megszökik; té la-

kol. 2. ts ige ritk Ellop; elcsór.

megdorgál ts ige 1. Nemileg magáé-
vá tesz; megdug. 2. Análisan magáévá 
tesz, közösül; megköcsögöl. 3. Megver; 
elmáráz.
megdől tn ige 1. A rendőrség, illetve a 

büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 
3. Bűncselekmény elkövetése közben tet-
ten érik; megbukik.

megdönt ts ige 1. Nemileg magáévá 
tesz; megdug. 2. Ellop; elcsór. Megdöntött 
egy kocsit.

megdug ts ige Közösül, magáévá tesz. 
Szj: Már azt se bánná, ha egy →csajt kéne 

~ni. — aláfeszít, alákúr, alálő, alápakol, 
alátesz, alávág, aláver, becsavar, befeszít, 
begépel, beiktatja/ bejátssza a lompost, 

beköszön, bekúr, benyom, betoloncoz, 
beüt, bever(i a lompost), bezavarja a ma
cit málnásba, farokra kapja, faszra húz/ 
ránt, felpróbál, felszúr, feltűz, karóba húz, 
kiékel, kikotor, kisámfáz, legépel, levarr, 
lucskoson ver, lyukon vág/ ver, megabajgat, 
megakaszt, megbibéz, megbombáz, meg
csinál, megdorgál, megdönt, megfarkal, 
megfirkál, meggyömöszöl, meghegeszt, 
megkanol, megkerel, megkupakol, meg
lázmérőz, meglőcsöl, meglök, meglyu
kaz, megmóráz, megmórel, megnyom, 
megnyomat, megnyüszögtet, megpakol, 
megpenget, megpilinckáz, megpináz, 
megpiszkál, megpizdel, megpocsékol, 
megpörgeti a hancúrlécen, megprücsköl, 
megrak, megrépáz, megsunáz, meg
szegel, megtesz, megtetovál, megtováz, 
megtovel, megtöcsköl, megzörget, meg
zsákoz, megzsinnyegtet, nyársra húz, 
odafeszít, odapakol, odarak, odatart, 
odatesz, szétlő, széttoloncoz. Vö. dug.

megdumál ts ige 1. Megbeszél, előre 
letárgyal. — leborbil, leborbiszál, ledró
toz. Vö. levajaz. 2. Rábeszél; befírol.

megdurran tn ige ritk Megszökik; té-
la kol.

megdurrant ts ige Ellop; elcsór.
megdübbent ts ige 1. Megüt; beborít. 

2. Telepakol, telerak (pl. csajkát étellel). Jól 
megdübbentette az osztó, biztos fizet érte.

megegyenget ts ige Megver; elmáráz. 
Jól megegyengetted a csávót!

megemel ts ige Felrobbant. Nem gon-
doltam, hogy megemelik az autójukat.

megemelkedik Szj: Emelkedj meg!: Állj 
ki verekedni! Vö. felpakol.

megesz ts ige ritk (Hazugságot) elhisz; 
bevesz. Én tudtam, hogy megeszed ezt a 
sztorit.

megetet ts ige 1. Elhitet vele vmit, be-
csap; megvezet. 2. Mobiltelefon akkumu-
látorát feltölti. Etessük meg a kicsikét!
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megfarkal ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megfarol tn ige Megszökik; té la kol. 
Megfarolt a csávó a bíróságról.

megfejel ts ige Homlokával szándéko-
san ellenfele arcába fejel, lefejel. Szh: ~lek, 
mint vak bálna az anyahajót!: 〈Fenyegetés-
képpen:〉 Megverlek! — stokkol, stukkol.

megfektet ts ige Leüt, padlóra küld; le
padlóztat.

megfirkál ts ige 1. Nemileg magáévá 
tesz; megdug. 2. Kizsebel, vkinek a zsebé-
ből kilopja a pénzt; zsebel.

megflamóz ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. Elhisz; bevesz.

megfő ~tt a lap: (Pókerben) kijött két 
nagyobb pár.

megfrakkol tn ige Meghal; megmulá
zik.

megfrakkoltat ts ige Megöl, meggyil-
kol; hazavág.

megfúj ts ige Ellop; elcsór.
megfűz ts ige Rábír, rávesz, rábeszél 

vmire; befírol.
meg gyömöszöl ts ige Nemileg ma-

gáévá tesz; megdug.
meggyűrűz ts ige Eljegyez. A barátnő-

met meggyűrűzöm, ha kivár a böriből.
meghalóz ts ige 1. Megesz; betermel. 

2. Elhisz; bevesz.
meghalóztat ts ige Elhitet vele vmit, 

becsap; megvezet.
meghámoz ts ige 1. Becsap; megvezet. 

2. Kifoszt; lefoszt.
megharap ts ige Elhisz; bevesz. Tud-

tam, hogy megharapja ezt a sztorit! | Meg-
haraptam a dumád! Jó volt!

meghasal tn ige 1. A rendőrség, illetve 
a büntetés-végrehajtás kezére jut, börtönbe 
kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, vmilyen 
tiltott tevékenysége kiderül; lebukik. 3. Bűn-
cselekmény elkövetése közben tetten érik; 

megbukik. Elmentem este betörni, már 
nálam volt a szajré, akkor hasaltam meg: 
hazajött a tulaj. Épp sikerült tiplit vegyek, 
a cuccot nem is tudtam elhozni.

meghegeszt ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

meghúz ts ige 1. Megkarcol (elsősorban 
egy másik autót vezetés közben). 2. Au-
tót feltör; felnyom. 3. Meglop. Vö. csór. 
4. Sikkaszt; sikít. Meghúzta a cégét, azért 
ül. 5. Becsap; megvezet.

megindul ~ a →hasa.
megjátszik ts ige ritk Análisan közö-

sül; megköcsögöl.
megkajál ts ige 1. Megesz; betermel. 

2. (Hazugságot) elhisz; bevesz.
megkajáltat ts ige Elhitet vmit, becsap; 

megvezet. Megkajáltatom vele, hogy ő jár 
jól az üzlettel!

megkajol ts ige 1. Megesz; betermel. 
2. (Hazugságot) elhisz; bevesz.

megkajoltat ts ige Elhitet vmit, becsap; 
megvezet.

megkanol ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megkerel ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug. Kereld meg azt a csajt!

megkeresztel ts ige (Újoncot) megver; 
elmáráz. Megkeresztellek, mától fiam vagy, 
csicskám lettél.

megkettyen tn ige Megőrül, megbo-
londul; megzakkan.

megkínál ts ige 1. Megüt; beborít. Ne 
akard, hogy megkínáljalak a jobbosommal, 
mert a másikat a fal adja! 2. Megvádol, 
meggyanúsít. Befigyelt egy új ügy, amivel 
megkínálták a rendőrök.

megkóstol ts ige Beleköt; felkóstol. Mi-
ért verekedtetek össze? – Mert megkóstolt.

megkotor ts ige Megmotoz, átvizsgál; 
áthippel.

megkotoz ts ige Megmotoz, átvizsgál; 
áthippel.
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megköcsögöl ts ige Homoszexuális fér-
fi análisan magáévá tesz, közösül. — befe
szít a rottyantóba, benéz a csokigyárba, 
bepakol a kufferba, beüt, be van dugva a 
rezsó, bezavarja a macit málnásba, felfé
nyezi az aranyerét, kipiszkálja a fészek
ből a kis szarkát, korpáson vág/ ver, kor
pázik, látogat, megdorgál, megjátszik, 
meglékel(i a fingtartályt), seggbe dorgál/ 
fenyít/ feszít/ kompromittál/ pisztolyoz/ 
szexuál/ tetovál, seggbeverősdit játszik. 
Vö. análszex.

megköp Szj: ~lek, megkötsz!: 〈Tréf. fe-
nyegetés〉. Menj már innen, mert megköplek, 
megkötsz! Milyen cigit adjak én neked?!

megköt ts ige Megbilincsel; mandzso
váz.

megkrepál tn ige ritk Meghal; meg
mulázik. [< krepál < ném. krepieren ’meg-
döglik’].

megkupakol ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megküld ts ige 1. (Ököllel) megüt; be
borít. 2. 〈Labdát erősen〉 megüt v. meg-
rúg. Ha megküldi (ti. a labdát), bement 
volna! 3. Megkínál. Küldj már meg egy 
bagarettával, nem látod, hogy üres a csa-
csogóm? ’Kínálj már meg egy cigarettával, 
nem látod, hogy üres a szám?’

meglátogat ~ja a →kérót.
meglázmérőz ts ige Nemileg magáévá 

tesz; megdug.
meglegyint ts ige Megüt; beborít.
meglékel ts ige Análisan közösül; meg

köcsögöl. ~i a fingtartályt: ritk Ua.

meglőcsöl ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

meglök ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

meglyukaz (meglukaz is) ts ige gúny 
Nemileg magáévá tesz; megdug.

megmalmoz ts ige Becsap; megvezet. 
Megmalmozott a csávó, rám sózta ezt a 
gagyi órát.

megmancsováz ts ige Megbilincsel; 
mandzsováz. [< mancsova ’bilincs’].

megmáráz ts ige Megver; elmáráz. Vö. 
elmáráz, lemáráz.

megmárel ts ige Megver; elmáráz.
megmasszíroz ts ige Megmotoz, át-

vizsgál; áthippel. Most masszíroztak meg, 
törzs úr! Már megint?

megmázsál ts ige Elítél, ítéletet (több-
nyire súlyos, sok évnyi büntetést) kiszab; 
megmér. Jól megmázsáltak: Sok büntetést 
kaptam. [< mázsa ’év (mint a börtönbün-
tetés ideje)’].

megmegy tn ige 〈Ált. múlt időben〉 
1. Megbolondul; megzakkan. Kapott a 
csajától egy levelet, és azóta megment az 
ember… Tör-zúz, és ordít egyfolytában. 
2. ritk Meghal; megmulázik.

megmelegszik Szj: Meg sem melegedett, 
már megy is: ritk Rövid idő után szabadul.

megmenekül tn ige Szabadul a börtön-
ből; pótert megy. Mikor menekülsz már 
meg? – Van még öt évem.

megment ts ige Ellop; elcsór. Megmen-
tette valaki a cigim.

megmér ts ige Megbüntet, vhány év 
büntetést kiszab. Jól megmért: Hosszú 
büntetést szabott ki. — bebáláz, bedob a 
levesbe, bemér, bemeszel, berak/ be(le)
tesz a levesbe, elkaszál, elmeszel, elvág, 
knasszol, lekaszál, lenyom, levesbe tesz/ 
vág, mázsál, megbasz, megmázsál, nyo
morba dönt, pihenni küld, pikk dámát 
oszt, ráver.
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megmeráz(ik) (megmérázik is) tn ige 
Meghal; megmulázik. [< cig. merel ’meg-
hal’ (Vek. 110)].

megmeráztat ts ige Megöl, meggyil-
kol; hazavág.

megmered tn ige Meghal; megmulá
zik.

megmerel tn ige Meghal; megmulázik. 
[< cig. merel ’meghal’ (Vek. 110)].

megmihálylik tn ige Meghal; megmu
lázik. Megmihálylik, aki velem kezd!

megmogyoróz ts ige 1. Kiszúr vele, 
〈bosszúból v. ijeszt(get)ésül〉 testileg v. ér-
zelmileg megkínoz, meggyötör; megszívat. 
2. Megmotoz; áthippel. [< mogyoró ’here’].

megmóráz ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megmórel ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megmulázik tn ige Meghal. Hagyd, 
még megmulázik! — az örök harcmezők
re megy pihenni, bedobja a(z) kulcsot/ tö
rölközőt/ unalmast, borítékban szabadul, 
elutazik, feldobja a bakancsot/ pacskert/ 
papucsot, frakkol, hazafeszül, jegyet 
vált a másvilágra, kampecol, kapitulál, 
kicsekkol, kicsengetnek vkinek, kidög
lik, kifekszik, kihúzzák a regiszterből, 
kimerázik, kimerel, kimered, ki murdel, 
kimurgyel, kivitték a tölgyesbe, lábbal 
előre szabadul/ viszik, leadja a bakancsot/ 
kulcsot, lefőtt a kávé(ja), levélben szaba
dul, makkol, megborul, megfrakkol, meg-
kre pál, megmegy, megmeráz(ik), meg me-
red, megmerel, megmihálylik, meg mu lel, 
megmúleszol, meg murdel, meg  mur gá z(ik), 
megmurgyel, megpusztul, megtér, meg
törölközik vele a koporsó, meszeltek neki, 
reszeltek vkinek, szürke borítékba kerül. 
Vö. mulázik, finító.

megmulel (megmúlel is) tn ige Meghal; 
megmulázik.

megmúleszol tn ige Meghal; megmu
lázik.

megmurdel tn ige Meghal; megmulá
zik. [< murdel ’ua.’].

megmurgáz(ik) tn ige Meghal; meg
mulázik.

megmurgázódik tn ige ritk Meghal; 
megmulázik.

megmurgáztat ts ige Megöl, meggyil-
kol; hazavág. Megmurgáztatott vagy öt 
embert.

megmurgel tn ige ritk Meghal; meg
mulázik.

megmurgyel tn ige Meghal; megmu
lázik.

megnyom ts ige 1. Közösül, magáévá 
tesz; megdug. 2. Autót feltör; felnyom. 
3. ~ja a →csajkát.

megnyomat ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megnyúl ts ige 1. Ellop; elcsór. 2. El-
sikkaszt; sikít.

megnyüszögtet ts ige Nemileg ma-
gáévá tesz; megdug.

megoboáztat ts ige gúny Kellemetlen-
kedik neki, ellátja a baját; kitol vele; meg
szívat.

megpakol ts ige 1. Nemileg magáévá 
tesz; megdug. 2. Meg van pakolva: Gaz-
dag. Vö. vastag. Jól meg van pakolva a 
csávó, ide tegyétek zárkára!

megpatentol fn Megbilincsel; man
dzsováz.

megpattan tn ige Megszökik; télakol.
megpenget ts ige 1. Nemileg magáévá 

tesz; megdug. 2. Megemlít, megpendít. Már 
vártam, mikor fogod megpengetni ezt a 
dolgot. — penget.

megpilinckáz ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megpináz ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.
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megpipáztat ts ige gúny Kellemetlen-
kedik neki, ellátja a baját; kitol vele; meg
szívat.

megpiszkál ts ige 1. Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Téged biztosan megpiszkál-
tak gyerekkorodban. 2. Nő nemi szervét 
ujjaival izgatja; ujjaz.

megpizdel ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug. [< pizda ’női nemi szerv’].

megplekniz ts ige Váratlanul, orvul 
megüt, megtámad; plekniz.

megplenyóz ts ige Váratlanul, orvul 
megüt, megtámad; plekniz. Vö. plenyóz.

megpocsékol ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megpörget ~i a →hancúrlécen.
megprücsköl ts ige Nemileg magáévá 

tesz; megdug.
megpucol tn ige ritk Megszökik; té la-

kol.
megpusztít ts ige Megöl; hazavág.
megpusztul tn ige Meghal; megmulá

zik.
megrak ts ige Nemileg magáévá tesz; 

megdug.
megreccsen tn ige Idegileg kikészül, 

nem bírja a bezártságot; megtörik a bör-
tönben; bereccsen. Meg van reccsenve: 
Idegileg kikészült.

megrépáz ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug. [< répa ’hímvessző’].

megroppint ts ige 〈Kártyalapot a pak-
liból〉 kivesz. Ha megroppintja a harmadik 
lapot, hívj neki egy nagyot!

megröntgenez ts ige Megnéz; legájerol. 
Tedd le azt az órát, majd megröntgenezem.

megsanyargat ts ige 〈Ruhát〉 kimos. 
Gyere csak! Megsanyargatod a ruháimat, 
és kiteregeted!

megsimogat ts ige Megüt; beborít.

megspékel ts ige Ököllel megsoroz, több-
ször megüt; legépel. Megspékeled a csávót, 
és figyelmezteted, tartsa a pofáját!

megsunáz ts ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

megszegel ( megszögel is) ts ige Nemi-
leg magáévá tesz; megdug.

megszív ts ige Bosszúság éri, méltány-
talan, kellemetlen, megalázó helyzetbe ke-
rül; szív.

megszívat ts ige 1. Kitol vkivel, kelle-
metlenséget, bosszúságot okoz neki. — cu
miztat, lecidáztat, lecirdeltat, megcumiz
tat, megmogyoróz, megoboáztat, meg
pipáztat, megszopat, mogyoróz, szívat, 
szivattyúztat, szopat, szoppantyúztat. 
Vö. alátesz. 2. Orálisan kielégítteti magát; 
szopat.

megszokerál ts ige Megszerel; kóká
nyol. Szokeráld már meg a rádiómat, mert 
recseg!

megszólít ts ige Beleköt; felkóstol. Ma, 
érzem, megszólítanak ’Ma vki belém fog 
kötni’.

megszopat ts ige Kellemetlenkedik neki, 
ellátja a baját; kitol vele; megszívat. Miért 
kellett megszopatnod? Vártalak a megbe-
szélt időben!

megszór ts ige Többször megüt, meg-
soroz; legépel. Megszórtam a csávót, azt se 
tudta, hova essen.

megszögel Ld. megszegel.
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megszűnik Szj: Szűnj meg!: Hallgass! 
Maradj csendben! Vö. eldugul.

megtalál ts ige Beleköt, frocliz, pisz-
kál; felkóstol.

megtámaszt ts ige Megüt; beborít.
megtelepített mn ritk Gazdag; vastag. 

Tehetnének már egy megtelepített csá-
vót is a zárkába, mert mindig a csórókat 
kapjuk, akiket mi tarthatunk cigivel. [< 
Ti. telepe(ke)n áll a pénze, olyan sok van 
neki].

megtépked ts ige ritk Kifoszt; lefoszt.
megtér tn ige ritk Meghal; megmulá

zik.
megtérdel tn ige Tönkre megy, elrom-

lik; lepukkan. Megtérdelt az autóm.
megtesz ts ige ~i vkivel: Nemileg ma-

gáévá tesz; megdug. Hű! Megtettem az új 
csajjal! Komoly baszás volt!

megtetovál ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

megtiplizik ts ige Megszökik; té la kol.
megtorló fn Bíró; mázsáló.
megtováz ts ige Nemileg magáévá tesz; 

megdug.
megtovel ts ige Nemileg magáévá tesz; 

megdug.
megtöcsköl ts ige Nemileg magáévá 

tesz; megdug.
megtör ts ige 〈Kártyapaklit osztás után〉 

megemel. Törd már meg, nehogy bekészít-
senek minket! ’Emeld meg, nehogy csalás-
sal kifosszanak!’

megtörés fn ritk Előzetes letartóztatás.
megtörölközik ~ik vele a →koporsó.
megtörzászlós fn Rendőr vagy börtönőr 

törzszászlós. (Ált. szigorú főfelügyelő vagy 
biztonsági tiszt, akitől tartanak a rabok.)

megújít ts ige Ellop; elcsór.
megül ~i a →bulit.
megvadasodik tn ige Megvadul, őrjöng, 

tombol; balhézik. Meg van vadasodva a 

csávó, le kell hűteni! | Te ez meg van va-
dasodva mióta leütött egy verebet a fürdő-
ben. Ma lesz a napja, hogy helyre tesszük 
a csávót.

megvág tn ige Megüt; beborít.
megvámol ts ige Megfizettet, vmilyen 

juttatást szerez; adóztat. Megvámolt a fod-
rász egy cigivel. Na, milyen lett a hajam?

megvesz Szj: ~lek kilóra!: gúny Nem 
tudsz ellenem semmit se tenni, mert én 
gazdag vagyok, te meg szegény!

megvezet ts ige Félrevezet, becsap, rá-
szed. — átbundál, átbundáz, átkúr, átsu
hant, átvág(ja búráját), átver(i a buciját), 
bedob/ berak/ be(le)tesz a levesbe, befírol, 
befíröl, beforgat, behúz, bepaliz, beránt, 
beültet a pörgőbe, bevisz a sűrűbe/ er
dőbe, fírol, fíröl, forgat, hídba rak/ tesz, 
hintába rak/ tesz/ ültet, hintáztat, beültet 
a körhintába, legeltet, levesbe tesz/ vág, 
levesz, malmoz(ik), malomba tesz, meg-
etet, meghalóztat, meghámoz, meghúz, 
megkajáltat, megkajoltat, megmalmoz, 
palira vesz, pörget, pörgőbe rak/ tesz, te
rel, vízre visz.

megzakkan tn ige Megőrül, megbo-
londul. — megkettyen, megmegy, meg
zuhan.

megzörget ts ige 1. Megüt; beborít. 
2. Nemileg magáévá tesz; megdug.

megzuhan tn ige 1. A rendőrség, illet-
ve a büntetés-végrehajtás kezére jut, bör-
tönbe kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, 
vmilyen tiltott tevékenysége kiderül; lebu
kik. 3. Bűncselekmény elkövetése közben 
tetten érik; megbukik. 4. Megbolondul, 
megőrül; megzakkan.

megzsákoz ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Megzsákoznám ezt a csajt! 
Jó dög!

megzsinnyegtet ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug. Megzsinnyegtet ma is egy-
két kurvát!
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megzsíroz ts ige Megveszteget, lefizet; 
potovázik.

megzsugáz ts ige 〈Őr, nevelő, munkálta-
tó a fogvatartottnak〉 fegyelemsértés miatt 
fegyelmi lapot állít ki, megfenyít; zsugáz.

megy ~ a →hasa. →Árnyékra ~. →Gajra 
~. →Helóba/ →Paffra/ →Pukkra ~.

Megye-egy fn A szegedi Csillag bör-
tön egyik épülete, ahol régebben a nem 
jogerős elítélteket tartották, jelenleg drog-
pre venciós és kórházi körlet.
Megye-kettő fn A szegedi Csillag bör-

tön egyik épülete, ahol a börtön fokozatú 
elítélteket és az átmeneti csoportosokat 
tartják.

meggymag fn Lőfegyverbe való töl-
tény; skuló.

meggymagos fn Pisztoly; stukker.
mejkas fn tréf Mellkas; szügy. Mej-

kason verjelek?! [< nyj. mejkas ’mellkas’].
meláló fn 1. Nyomozó; nyominger. 

2. Fegyőr, börtönőr; smasszer. 3. Rendőr; 
zsaru. [< cig. melālo ’rendőr; piszkos’ (Vek. 
109)]. 4. Nagydarab ember; bigi. [< meláló 
× melák ’termetes és mafla személy’].

meleg mn Rizikós, veszélyes. Lepasz-
szoltam ezt a balhét, túl meleg. ~ áru: 
a) Veszélyes ember. b) Lopott holmi; szaj
ré. ~ játék: ritk Gyilkosság; gyilok. ~ lóvé: 
Hamis pénz; állé. — durva, felhős, forró, 
húzós, odabaszós, tré.

melegedik tn ige 1. Homoszexuálissá 
válik; bebuzul. Ik: be~ik. 2. ritk Szj: Meg 
sem melegedett, már megy is: Rövid idő 
után szabadul.

melegentartás fn ritk Előzetes fogva 
tartás meghosszabbítása, börtönben tartás.

Melegház fn ritk Váci Fegyház és Bör-
tön. [< A köztudomás szerint a váci börtön-
ben a legtöbb a homoszexuális fogvatartott: 
meleg ’homoszexuális’ + ház ’börtön’]. — 
Ratyifalva, Szerelem háza.

melegház fn ritk 1. Fegyintézet; ka
litka. 2. Börtön; sitt. [< melegház ’fűthe-
tő növényház’ × meleg ’homoszexuális’ + 
ház ’börtön’].

meleghely fn ritk Fegyintézet; kalitka. 
[< meleg ’homoszexuális’].

melegség fn Rizikó, veszély. — tré.
melegszendvics fn ritk, gúny Homo-

szexuális férfi; ratyi.
melegszik tn ige 1. Homoszexuálissá 

válik; bebuzul. Ik: be~ik, meg~ik. [< me-
leg ’homoszexuális’]. 2. Veszélyessé válik 
(pl. a helyzet). [< meleg ’veszélyes’]. — 
felhősödik.

meleló fn 1. Nyomozó; nyominger. 
2. Fegyőr, börtönőr; smasszer. 3. Rend-
őr; zsaru. [< cig. melālo ’rendőr; piszkos’ 
(Vek. 109)].

mellbemaró fn ritk Házilag, csikkdo-
hányból csavart cigaretta; bláz.

mellékes fn A gyengébbektől kapott 
cigaretta, kávé egy üzletből; adó. Nekem is 
leesik ebből egy kis mellékes.

meló fn Munka; bulcsi. [< (ném. tny. 
Maloche, Meloche ’ua.’) < jid. melôche, 
melocho ’ua.’ (TESz. II, 884)].

melódia fn Munka; bulcsi. [< meló 
’ua.’].

melódiás mn ritk Munkás nevű ciga-
retta. [< meló(dia) ’munka’] — melós. Vö. 
bláz.

melós fn 1. Dolgozó rab, olyan fogva-
tartott, aki a börtönben vmilyen munkát 
végez. — bányász, gályarab, gumikapás. 
2. Másokat kiszolgáló fogvatartott; csicska. 
3. Rég Munkás márkájú füstszűrő nélküli 
cigaretta; melódiás. 4. gúny Prostituált; 
rinya.

melósruha fn Munkaruha. — keki
ruha.

melózik tn ige Dolgozik, munkát vé-
gez; bulcsizik.
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mélyrepülő fn Visszaeső, többszörösen 
büntetett fogvatartott; zuhanóbombázó.

memóriacsip Törli a ~jét: Ráveszi, 
hogy „elfelejtsen” bizonyos dolgokat, ne 
beszéljen róla, kiveri a fejéből az árulko-
dás gondolatát.

menáger fn Prostituált kitartott szere-
tője, ill. futtatója vagy kerítője, aki a pros-
tituáltaknak az ügyfelet közvetíti; májer. 
[< menedzser < ang. manager].

menázsi fn ritk Ennivaló, étel; kajesz. 
[< menázsi ’katonai élelem, ellátás’].

menedékház fn ritk Rendőrség; jard.
menedzsel ts ige Prostituáltat vagy me-

leg fiút védelmet és bért adva dolgoztat; 
futtat.

menedzser fn Prostituált kitartott szere-
tője, ill. futtatója vagy kerítője, aki a pros-
tituáltaknak az ügyfelet közvetíti; májer. 
[< menedzser ’ igazgató, vezető, egy vál-
lalatot, vállalkozást irányító, vezető szak-
ember’].

menekült mn gúny Szegény, nincste-
len, ágrólszakadt; csóró.

ménes fn 1. Újabb feltárt bűntények, 
amelyekre váratlanul (egy bűntény tárgya-
lása során vagy egy másik bűncselekmény 
büntetésének letöltése alatt) derül fény. 
2. Pótnyomozás, amikor egy újabb ügyeket 
kezdenek vizsgálni. 3. Újabb ügyekre szóló 
idézés. Csikó2. [< Több csikó egyszerre].

mengele fn gúny Börtönorvos. Doktor 
~: ritk, gúny Ua. [< dr. Mengele, az ausch-
witzi koncentrációs tábor hírhedt orvosa]. 
— állatorvos, boncmester, boncoló, bubó, 
csaucseszku, degész, doksi, doktárgyi, 
doktárgyica, dögész, dögös, hentes, hi-
ber ná tor, kalmopirin-ejtőernyős, kese
lyű, köcsöggyógyász, kurkász, lóápoló, 
lódoki, lódoktor, mészáros, óvszeres, ro
mán, sintér, szimula, vagdalka.
menő I. mn Első osztályú (dolog, hol-

mi); jó, kiváló; lácsó. Hű, ez menő kaja 
volt! ~ verda←. II. fn és mn 1. Neves, ki-

váltságos (többnyire nagyszájú, „ki, ha én 
nem” típusú) fogvatartott, aki többnyire 
a többieknél erősebb lévén öklével kivív-
ja magának a tekintélyt, tiszteletet (és aki 
emiatt társai vezetőjének tekinti magát, 
illetve akit társai – gyakran félelemből, fi-
zikai ereje vagy éppen esze, esetleg pénze, 
a börtönben eltöltött hosszabb büntetése 
miatt – vezetőjükként fogadnak el). Szj: 

~k előre, köcsögök hátra!: 〈Sétánál hasz-
nált kifejezés, mikor sorba rendeződnek a 
fogvatartottak〉. Ö: ál~, beton~, börtön~, 
haza~, körlet~, tábor~, zárka~. — alfa
hím, ász, császár, csaszi2, dudás, efendi, 
főnök, góré, menőjenő, raj(gaz), sztár, 
vagány, vagi. Vö. álmenő, betonmenő, 
börtönmenő, körletmenő, tábormenő, 
zárkamenő. 2. Vécére/ Vécébe ~: Magát 
tekintélyesnek, elismertnek (menőnek) 
képzelő, annak tettető, de többiek által ak-
ként el nem fogadott fogvatartott, szájhős; 
álmenő.

menőerő fn ritk Verekedős ember; bu
nyós.
menőjenő fn ritk A többieknél erősebb, 

magának öklével tekintélyt, tiszteletet ki-
vívott, társai által vezetőnek elfogadott fog-
vatartott; menő.
menőmanó fn ritk Magát tekintélyes-

nek, elismertnek (menőnek) képzelő, an-
nak tettető, de többiek által akként el nem 
fogadott fogvatartott, szájhős; álmenő. Be-
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levaló ~. Ua. [< menő × Menő Manó, rajz-
film-sorozat].
menősködik tn ige Nagyképűsködik, 

beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak (menőnek) 
mutatja. — arcoskodik, beképzeli magát 
lónak, csuveli/ csuvelja magát, em ber ke-
dik, erősködik, feszeng, futtatja magát, 
jampeckodik, jampiskodik, jassz ka ris-
ko dik, jasszoskodik, játssza a(z) eszét/ pi
csáját, jócsávóskodik, jógyerekeskedik, 
me nő zik, óberkodik, pakolja/ purolja 
magát, rajoskodik, sztároskodik, teszi 
magát, vagánykodik, veri magát, veri a 
nyálát. Vö. balhézik, álmenősködik.
menőzik tn ige Nagyképűsködik, be-

képzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak (menőnek) 
mutatja; menősködik.

ment ts ige Lop; csór.
mentánusz →Debilitátusz ~.
mentyosz fn Pártfogolt, védett személy; 

védett. Ha fizetsz, a mentyoszom leszel. [< 
mentorált].

mennyhelyes fn ritk Fogvatartott; sit
tes. [< menhely ’otthontalan szegények tö-
megszállása’ × menny ’mennyország’].

mennyország fn Konyha, étkező; ka-
jál da. [Ti. a rabok mindig éhesek].

mer Egy →tyúk alól se ~néd kivenni a 
tojást!

meráló fn 1. Börtönőr; smasszer. 
2. Rendőr; zsaru. [< meláló ’ua.’].

merci fn Mercedes márkájú autó; mer-
dzsó. Púpos ~: Mercedes 190E típusú autó.

mercidesz fn Mercedes márkájú autó; 
merdzsó.

mercsizik tn ige ritk Dolgozik; bulcsi
zik.
merdő fn ritk Rossz; tréfli.

merdzsó fn Mercedes márkájú gépko-
csi. Púpos ~: Mercedes 190E típusú autó. 

— csillag, marci, menő verda, merci, 
mer ci desz, merga, mernyó.

meredt mn Halott; murdesz.
meredtszemű fn Rég Ötszáz forint(os 

bankjegy); adi. [Ady Endre arcképéről, 
ami a régi bankjegyen volt látható].

méreg 〈Jó ételre mondják:〉 Ne egyél 
belőle, ez neked ~!: Ne edd meg, majd én 
megeszem!

merel tn ige ritk Hal, haldoklik, halálán 
van; mulázik. Ik: ki~, meg~. [< cig. merel 
’meghal’ (Vek. 110)].
mérföldlépő fn Cipő; skárpi.
merga fn ritk 1. Ürülék, széklet; kula. 

[< latinnak hitt merga ’ua.’ (< canis merga 
’kutyaszar’) < lat. merda ’ürülék, széklet’]. 
2. Mercedes típusú gépkocsi; merdzsó.

mernyó fn ritk Mercedes típusú gépko-
csi; merdzsó.
mérő fn A börtönben az illegálisan 

használt mobiltelefonok bemérésére szol-
gáló műszer. — mezgerelő. Vö. lopakodó.

mertyó fn ritk Munka; bulcsi.
meseautó fn 1. Rendőrautó. — csíkos 

(taxi/ verda), hekuskocsi, mesekocsi, taxi, 
villogó verda. 2. ritk Rabszállító autó; 
rabó. [< Meseautó, régi magyar film, illet-
ve a benne szereplő remek gépkocsi].

meseautós fn Rendőr; zsaru.
mesehallgatás fn ritk Kihallgatás; vam

zeroltatás.
mesekocsi fn Rendőrautó; meseautó.
mesél ts ige Vallomást tesz; dalol.
mesélő fn ritk Kihallgatás; vamzerol

tatás.
mesemondó fn Hazudós ember; kany

haló. Nagy mesemondó a csávó.
mesepalota fn ritk Rendőrség; jard.
mészáros fn gúny Börtönorvos; men

gele.
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mészárszék fn ritk Börtönkórház; háká.
meszeja (ritk. meszejá) fn Asztal; deszka. 

[< cig. meselja, mesalja ’asztal’ (Vek. 110)].
meszel tn ige 1. Kutat, zárkaellenőrzést 

tart; hipisel. 2. ~tek neki: Vége van, meg-
halt; megmulázik.

meszelő fn Magas ember; bigi. [< égi-
meszelő ’hórihorgas’].

meszkó fn Csizma. [?< veszkó ’western-
csizma’]. — bakelló, csónak, csúzó. Vö. 
mezőgazdasági edzőcipő/ tornacipő.

messzelátó fn 1. ritk Szem; jákó. 
2. Szemüveg; hemüveg.

méter fn 1. Év mint a büntetés időtar-
tama; mázsa. Hány métert kaptál? ’Hány 
évet kaptál?’ Két méter ’Két év büntetés’. 
2. ~re →vadászik.

méteres ~ kékeres←.
metszettfaszú fn és mn gúny Zsidó 

(ember); biboldó.
metsző fn Zsebtolvaj, zsebmetsző; zse

bes.
méz fn 1. Ellopni való dolog. Nem talál-

tam mézet, üres zsebbel távoztam. 2. Pénz; 
lóvé. 3. Hasis (kábítószer); haska.

mézesbödön fn Női nemi szerv; mizs.
mezgerelő fn A börtönben az illegáli-

san használt mobiltelefonok bemérésére 
szolgáló műszer; mérő.

mezítlábas (meztillábas is) fn Füstszű-
rő nélküli cigaretta. — mahorka, sima. 
Vö. bláz.

mezítnájk hsz Mezítláb. Miben fogsz 
focizni, ha nincs cipőd? – Majd mezítnájk. 
[< mezítláb × Nike (sportcipő márka)].

mezőgazdasági ~ edzőcipő/ tornacipő: 
Gumicsizma. Vö. meszkó.

micsiri Ld. csiripel.
micsubicsis fn Ecstasy tabletta (kábí-

tószer); eksz.
miért Dó, ré, ~!: 〈Elhárító válasz a Mi-

ért? kérdésre:〉 Csak, nem tartozom neked 
magyarázattal! Mi közöd hozzá? 〈Ezt a vá-
laszt ált. verés is követi〉. Na, ugorj csak ki 
a cipődből, szépöcsém! – Miért? – Miért, 
miért? Dó, ré, miért!

mihály fn ritk Millió, egymillió forint; 
milla.

mij fn ritk Ezer forint(os bankjegy); 
rongy. [< cig. mija, mije ’ezer’ (Vek. 110)].

mija (gyak. mijja) fn 1. Ezer forint(os 
bankjegy); rongy. Ö: sel~. [< cig. mija 
’ezer’ (Vek. 110)]. 2. ritk Millió; milla. 
3. ritk Pénz; lóvé.

mikádó fn Fogvatartottak téli kabátja; 
pufi. [< kat. szl. mikádó ’(3/ 4-es) vattás 
télikabát; pufajka’ (KatSzl. 215); a bünte-
tés-végrehajtás a hadseregtől kapta ezeket 
a ruhadarabokat].

mikrobi fn gúny Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [< Mikrobi, Mata János 
rajzfilmsorozatának címe és robot fősze-
replőjének neve].

mikrofon fn Hímvessző; dákó. Aki a 
mikrofont odatartja, az nem buzi, csak ri-
porter. Az viszont, aki a mikrofonba beszél, 
az nem riportalany, hanem buzi.

mikulás fn Korrupt börtönőr. Vö. smasz
szer.

mila fn ritk Macska; skodri.
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milcsi fn Millió, egymillió forint; milla.
milcsis mn ritk Gazdag; vastag. [Tkp. 

milliomos, vö. milcsi ’millió’].
milícia fn Rendőrség; jard.
milkó fn Millió, egymillió forint; milla.
mill fn ritk Millió, egymillió forint; 

milla.
milla (ritk. mila) fn Millió, egymillió fo-

rint. [< millió]. — guriga, lepedő, mihály, 
mija, milcsi, milkó, mill, misi.

mincsó fn Női nemi szerv; mizs. [< cig. 
minč ’női szeméremtest’ (Vek. 110), vö. 
mindzsó ’ua.’].

minden ~t bele →leves. ~t nyitó →kulcs. 
R: Háttal álltam, ~t →láttam.
mindenevő fn ritk Illemhely; retyó.
mindentudó mn ritk Okos; duplafejű.
mindzsa fn Női nemi szerv; mizs. [< 

cig. mindž ’női szeméremtest’ (Vek. 110)].
mindzsó fn Női nemi szerv; mizs. Szét-

húzza a ~t: Prostituált üzletszerű kéjelgést 
folytatva magát kínálja; rodázik. [< cig. 
mindž ’női szeméremtest’ (Vek. 110)].

mindzsura fn ritk Női nemi szerv; mizs. 
[< cig. mindž ’női szeméremtest’ (Vek. 110)].

mini fn Kicsi, kis termetű ember; cinó.
minibuzi fn pej Kicsi, kis termetű em-

ber; cinó.
minta fn Tetoválás; tetkó. Jó a mintád, 

öcskös!
mínuszos mn Adós; saras. Ne adj neki, 

nálam már mínuszos!
minyon (minyom is) fn Ürülék, széklet; 

kula. [< mignon, minyon ’egyféle cukrász-
sütemény’ (× kinyom ’kitol’)].

misézik tn ige 〈Nevelő〉 oktató, dorgáló 
hangon hosszasan beszél; nagymisézik. [< 
prédikál ’ua.’].

misi fn ritk Millió; milla.
misszió fn Istentisztelet. Misszión van 

’Istentiszteleten vesz részt’. Megy valaki 
misszióra?

mita fn Része, járandósága, jutaléka 
vkinek (alkalmanként megvesztegetési 
céllal adva). Kiadom a mitádat, csak mondj 
egy címet, ahova érdemes betörni!

mitázik tn ige Odaadja a részét vmiből 
vkinek.

míting fn Verekedés; bruszt. [< ang. 
meeting ’gyűlés, összejövetel’].

mítingel tn ige Verekszik, bokszol; 
brusztol.

mizs fn Női nemi szerv. [< cig. mizh 
’hüvely, vagina’ (CigSz. 77), mīž ’női sze-
méremtest’ (Vek. 110)]. — baltavágás, 
barlang, brifkó, buksza, bukszus, bul, 
bula, bulkaszni, bulkesz, bullterrier, 
buló, bunda, bűvös lyuk, ceruzahegyező, 
cicus, cuna, cunca, cunci, cuncogó, cuni, 
fejszecsapás, gyetva, hasadás, hasadék, 
ízület, kancsó, kehely, kéjbarlang, kéjhé
zag, kozákkucsma, kucsma, lekvár, lucs
kos, lukszi, lyuk, malactartó, mandula, 
mézesbödön, mincsó, mindzsa, mindzsó, 
mindzsura, muff, nuna, nuni, nyalóka, 
nyíltseb, nyunycogó, nyunnyogó, odú, 
orchidea, orosz baltavágás, öreglik, pi
csa, pinus, pizda, puncus, punka, repe
dés, rés, tordai hasadék, ubugáj, vágás, 
vágat, vartyula.

mó fn 1. Férfi; fószer. 2. Cigány; bok
szos. 3. 〈Megszólítás〉; haver. Mó! Dobj 
már hozzám egy bagarettát! Vö. szoszimó 
vakereszmó. [< cig. mo ’hé, te cigány!’ 
(CigSz. 77), mo!, more! ’hé, barátom!’ 
(Vek. 112)].

moccan tn ige (Hosszas várakoztatás 
után) indul, mozdul 〈leginkább vmilyen 
ügy〉. Moccant már az ügyed? ’Van már 
vmilyen fejlemény az ügyedben?’

moci fn Motorkerékpár.
mogyoró fn Heregolyó; káribogyó.
mogyoróz ts ige 1. Motoz, (motozásnál) 

tapogat; áthippel. 2. Elbánik, kitol vkivel; 
kellemetlenkedik, bosszúságot okoz neki; 
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megszívat. Na, ezért ma mogyorózni fog-
lak! Ik: meg~.

mohás ~ kaja←.
móka fn ritk 1. Bűncselekmény; balhé. 

2. Marihuána (kábítószer); fű. 3. Marihuá-
nás cigaretta; spangli.

mókás mn Nehezen kezelhető, problé-
más 〈ember〉; balhés. Ez nem kell, túl mó-
kás! Nyugis csávó kell!

mókázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik.

mokesz fn Monokli, ütés nyoma a szem 
körül, szem alatti lila folt. — defekt, mok
ka, tipli.

moki fn Kokain (kábítószer); kokó.
mokka fn Monokli, ütés nyoma a szem 

körül, szem alatti lila folt; mokesz.
mókus fn 1. Férfi; fószer. 2. Bambán 

viselkedő ember. [?< mó ’férfi’].
mókusarcú mn Kerek képű, kövér arcú, 

pufók (ált. nőre mondva). — kalácsképű.
mókusőrs fn 1. Fiatalokból álló csapat. 

Vö. slepp. 2. ritk Rendőrség; jard.
mol fn ritk Bor. [< cig. mol ’bor’ (Vek. 

111)].
mólés mn ritk Ittas, részeg; tintás. [< 

tny. mólé ’szeszes ital’ < jid. móle, mólé 
’tele (gúnynév a részeg emberre)’ (Száj. 46) 
× cig. mol ’bor’ (Vek. 111)].

molinó fn (Ált. khaki vagy kék színű) 
alsó és felső részből álló téli alsó ruházat, 
jégeralsó és -felső. Vö. sitiruci. [< kat. szl. 
molinó ’ua.’ (KatSzl. 216)].

molyház fn ritk Könyvtár; molytár.
molyol tn ige Piszmog, húzza az időt, 

pakolászik ide-oda. — cicizik, francol, 
verebel.

molytár fn Könyvtár. — bibliatéka, 
molyház, tudásház, zsibongó.

monaliza fn ritk Nő; gádzsi. [< Mona 
Lisa, Leonardo da Vinci híres festménye].

móráz(ik) tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< tny. mórel 
’szeretkezik’ < cig. mōrel ’reszel, dörzsöl’ 
(Vek. 112)].

more fn 1. Cigány; bokszos. 2. 〈Meg-
szólítás〉; haver. 3. ritk Férfi; fószer. [< cig. 
more ’hé, te cigány!’ (CigSz. 77), more! 
’hé, barátom!’ (Vek. 112)].

moreka fn Morekám: 〈Megszólítás:〉 Ba-
rátom, hékám; haver.

mórel (gyak. morel) tn (és ts) ige Közö-
sül, vkit magáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< 
cig. mōrel ’reszel, dörzsöl’ (Vek. 112)].

morfeusz fn Heroin (kábítószer); her
nyó.

morgonc fn gúny Buta, hülye; gyökér.
móri ~ ügy: Ártatlan gyanúsított elítélé-

se. Ez megint egy móri ügy.
morog tn ige 1. Szellent, fingik; kanye

rol. 2. Szh: ~, mint az uzsoráspitbull: Vi-
csorgatja a fogait, ijesztőnek akar látszani.

moruhidroplán fn 〈Cigányokat kicsú-
foló megszólításként:〉 Testvérem, barátom; 
haver. [< murohidroplán ’ua.’].

moruplaloró fn 〈Megszólítás ként:〉 Test-
vérem, barátom; haver. Moruplaloró, adj 
már egy cigit! [< muroplaloró ’ua.’].

moruplán fn ritk, gúny Bátor cigány 
fiú; cigányoroszlán. [< muroplán ’ua.’].

moruplésztésön (moruprésztésön is) 
fn gúny 〈Cigányokat kicsúfoló megszólí-
tásként:〉 Testvérem, barátom; haver. [< 
muroplésztésön ’ua.’].

morze fn Börtönökben használt ko-
pogásos jelrendszer. (Pl. három kopogás: 
gyere az ablakhoz; egy kopogás: veszély 
van.) — rabábécé.

morzézik tn ige A rabábécé jeleivel 
csövön vagy falon kopogva üzen vmelyik 
zárkába, vagy vmilyen veszélyre figyel-
meztet; ábécézik.

morzsa fn (Ált. kevés) pénz; lóvé.
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mos ts ige Pénzhamisító papírpénzt ki-
mos, hogy az így kapott papírra magasabb 
címletet hamisítson rá.

mosás fn Bűnözéssel szerzett pénz 
legálissá tétele, pénzmosás. Megfúrtam 
egy mackót, ami tele volt lével. Nem tudsz 
valakit, aki vállal mosást? Elég volna egy 
hiteles embertől egy frankó kölcsönadási 
szerződés.

moslék fn Étel, ennivaló; kajesz. Jön a 
~!: Ebédosztás van.

moslékol ts ige Eszik, étkezik; burkol.
moslékosdézsa fn pej, gúny Fogvatar-

tott, aki mindent megeszik.
mosógép fn ritk Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott (első-
sorban mosásra befogott) személy; csicska. 
〈Amennyiben a mosógép Hajdú-Bihar me-
gyei, szokták tréf. mondani:〉 Hajdú tapo-
só félautomata ~: Ua. [< Hajdú, mosógép 
márka]. Indítsd már be azt a hajdúsági 
félautomata mosógépet, sanyargassa ki a 
melósruhámat!

mosoly Ö: örök~.
mosolygó fn Szép női fenék; bul.
mosolygós fn Egyféle Ecstasy (kábító-

szer) tabletta; eksz.
mosolyog Szj: ~j, a holnap rosszabb lesz 

a mánál!: ritk 〈Nem régen börtönbe került 
fogvatartottnak mondják zárkatársai〉.
mosónő fn pej, gúny Az elítéltek hierar-

chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

moszat mn és fn gúny Buta, műveletlen 
(ember); gyökér. Moszat, te ne gondolkodj, 
még valami bajod lesz.

mószer fn Áruló, besúgó; vamzer. [< 
ném. tny. Mosser, Masser ’ua.’ < jid. môser, 
mosser ’ua.’ (EWUng. 998)].

mószerol ts ige Elárul, beárul vkit, in-
formálja a rendőröket; vamzerol. Ik: be~, 
fel~. [< ném. tny. mosern, massern ’ua.’ < 
jid. môser, mosser ’áruló, besúgó’ (EWUng. 
998)].

mószerolós fn Besúgó; vamzer.
Moszkva Szh: →Betakarja, mint It a 

hó. →Lebombázza, mint It a németek.
motor fn 1. Felmosófa; fókamotor. 

2. ritk Seprű; anyósmotor. 3. Szív (test-
rész); civória. Még jár a motor, nincs baj!

motorolás fn Ecstasy tabletta (kábító-
szer); eksz. [< Motorola, mobiltelefon már-
ka; az Ecstasy tablettára a Motorola emblé-
májára emlékeztető M betű van préselve].

motoros →Kezdő ~: a) Kezdő bűnö-
ző, első bűntényes fogvatartott; elsőbálos. 
b) Fiatalkorú bűnöző, fogvatartott; efkás. 
c) Első alkalommal börtönbe került (vagy 
az adott intézetbe nem rég érkezett) fog-
vatartott; újonc. →Öreg/ →Régi ~: Már 
hosszabb ideje büntetését töltő, börtönben 
lévő (ezért kitanult, minden hájjal megkent) 
fogvatartott; púró. ~ fóka←.

motyó fn 1. Felszerelési és a saját tár-
gyak összessége; cumó. 2. Postai külde-
mény. 3. Lopott tárgy; szajré. 4. Kábító-
szer; kábszi.

móz fn Az a játékos, aki a fájer nevű 
kártyajátékban móz-t mondva kopog az 
asztalon. Ő határozza meg a tét nagysá-
gát. [?< tny. móz ’pénz’ < ném. tny. Moos 
’ua.’ < jid. muojss ’ua.’ (Dahn 209)]. — 
mózeraranka, mózli.

mozdít ts ige 1. Rabot máshová áthe-
lyez, régi helyéről elköltöztet. Már régen 
itt vagyok, lehet, hogy engem is mozdít a 
nevelő. — mozgat. 2. Sürget; feszít.
mozdonyszőke mn Fekete, fekete szí-

nű; káló.
mózer fn Áruló, besúgó; vamzer. [< 

mószer × tny. móz ’pénz’].
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mózeraranka fn 1. Besúgó; vamzer. 
[< mószer ’ua.’]. 2. Az a játékos, aki a fájer 
nevű kártyajátékban móz-t mondva kopog 
az asztalon. Ő határozza meg a tét nagysá-
gát; móz.

mózerol ts ige Elárul, árulkodik; vam
zerol. Ik: be~, fel~.

mozgat ts ige 1. Rabot máshová át-
helyez, régi helyéről elköltöztet; mozdít. 
2. Érdekel, felkelti az érdeklődését. Nem 
mozgat ez a meló ’Nem érdekel ez a bűn-
cselekmény’. Mondjad csak azt a balhét, 
engem mozgat!

mozgóhús fn ritk 1. Romlott hús. — te
veszar. Vö. masz. 2. Szalonna; tulomasz.
mozigépész-kiképző fn 1. Fegyinté-

zet, büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
2. Börtön; sitt.

mozigépész-tanfolyam fn 1. Fegyin-
tézet, büntetés-végrehajtási intézet; kalit
ka. 2. Börtön; sitt. ~on van: Raboskodik, 
büntetését tölti, börtönben van. Vö. ül.

mozijegy fn LSD-vel átitatott bélyeg 
(kábítószer); bélyeg.

mozizik tn ige 1. (Elalvás előtt) elme-
reng, magában fantáziál, álmodozik, áb-
rándozik. 2. Visszaemlékezik. 3. Hazagon-
dol.

mózli fn Az a játékos, aki a fájer nevű 
kártyajátékban móz-t mondva kopog az asz-
talon. Ő határozza meg a tét nagyságát; móz.

mózol tn ige A fájer nevű kártyajáték-
ban vakon (anélkül, hogy megnézné a lap-
ját) adja meg a tétet. (Kopog az asztalon, 
ami azt jelenti: „vagyok”, azaz bármilyen 
tétet beteszek.)

MTV Ld. emtévé.
muca fn Macska; skodri. [< cig. muca 

’ua.’ (Vek. 112)].
mucsajröcsögei mn és fn Műveletlen, 

elmaradott, tájékozatlan, parlagi (ember); 
gyökér. [< mucsai ’ua.’].

mudárel ts ige Megöl; hazavág. [< cig. 
mudārel ’megöl’ (Vek. 112)].

muff fn 1. Női nemi szerv; mizs. Ad 
egy nyelvest a ~ra: Nőt orálisan kielé-
gít; kinyal. Kitömi a ~ot: Közösül; dug. 
2. Prostituált; rinya. 3. Nő; gádzsi. [< muff 
’ált. szőrméből készült, hengeres, a végein 
nyitott, a kezet beledugva melegen tartó 
ruhadarab’].

mufti fn ritk Fegyőr, börtönőr; smasz
szer. Vö. főmufti. [< mufti ’mohamedán 
jogtudós’].

muj fn Száj. [< cig. muj ’száj’ (Vek. 
113)]. — csacsogó, csácsogó, csámcsogó, 
etető, habzó, kajáztató, lepcselő, mujáló, 
mujkesz, mujkeszkéró, mujó, munyó, 
paplan, pitty, recsegő, tárogató, vigyorgó.

mujáló fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Bör-
tönőr; smasszer. [< cig. mujālo ’bíró’ (CigSz. 
78), ’vajda; házigazda’ (Vek. 113)]. 3. Száj; 
muj. [< cig. muj ’száj’, mujālo ’szájas’ 
(CigSz. 78)].

mujkesz fn Száj; muj.
mujkeszkéró fn ritk Száj; muj. [< muj-

kesz ’száj’ + kéró ’lakás’].
mujó fn Száj; muj.
muklesz fn Csend. Muklesz!: Csend 

legyen, elhallgass, kuss! Vö. eldugul. 
Mukleszban: Csendben. — csitu, piánó.
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mukleszol tn ige Hallgat, csendben 
marad; eldugul.

mukleszoltat ts ige Elhallgattat, elcsi-
tít, elnémít; eldugít.

mulázik tn ige Hal, haldoklik, halálán 
van. Ott mulázik a csávó, ez a hülye meg 
már kutat a zsebeiben. Ik: meg~ik. — her
vad, merel, murdel, murgázik, mur gá zó-
dik, murgel, murgyel. Vö. megmulázik.

múlesz fn 1. Halál. — kampecolás, 
múlópapó. Elvitte a múlesz. 2. Halott; 
murdesz.

múló mn és fn ritk 1. Halott; murdesz. 
2. Múló mamó/ papó: 〈Nőre/ férfira mond-
va〉: Meghal(t). Vö. megmulázik. Mi lett 
anyáddal? – Múló mamó ’Meghalt’. Te, ez 
mindjárt múló papó! Hívd az orvost gyor-
san, üssed az ajtót! [< cig. mūlo ’halott’ 
(Vek. 113)].

múlópapó fn Halál; múlesz. Érte jött 
a múlópapó.

mumi fn szép 1. Öreg, idősebb férfi; 
ratata. 2. Öreg, idősebb nő. — kripta
szökevény, múmia, puri romnyi, púró 
gádzsi, vén gádzsi/ kurva/ retek/ szutyok. 
[< múmia ’ua.’].

múmia fn 1. Öreg, idősebb férfi; ratata. 
2. Öreg, idősebb nő; mumi. 3. Hosszú idő-
re bezárt, régóta raboskodó fogvatartott; 
nagyidős.

mumus fn Rendőr vagy büntetés-vég-
rehajtási kommandós; feketekutya.

mundarel ts ige ritk Megöl, gyilkol; ha
zavág. [< cig. mundarel ’megöl’ (Vek. 112)].

munka fn Bűncselekmény (ami elvég-
zésre vár); balhé.

munkáltató fn 1. Nőt védelemért, pén-
zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer. 
2. Az a személy (börtönőr vagy civil), aki 
a rabokat munka közben felügyeli.

munyó fn ritk Száj; muj.
murdaló fn Döghús (amit a dögkútból 

szednek ki). ~ bálómassz: Döglött disznó 
húsa.

murdel tn ige Hal, haldoklik, halá-
lán van; mulázik. Ik: ki~, meg~. [< cig. 
murdel ’megdögleszt’ (CigSz. 78)].

murdelt fn ritk Halott; murdesz.
murdesz fn 1. Halott. [< murdel ’meg-

hal’ < cig. murdel ’megdögleszt’ (CigSz. 
78)]. — meredt, múlesz, múló, murdelt. 
2. ritk Belsőség, disznó vagy marha belső 
szervei mint étel. [Vö. cig. murdicko mas 
’döghús’ (CigSz. 79)].

murgázik tn ige Hal, haldoklik, halá-
lán van; mulázik. Ik: meg~.

murgázódik tn ige ritk Hal, haldoklik, 
halálán van; mulázik. Ik: meg~.

murgel tn ige ritk Hal, haldoklik, halá-
lán van; mulázik. Ik: meg~.

murgyel tn ige Hal, haldoklik, halálán 
van; mulázik. Ik: ki~, meg~.

muri →Csáresz ~ szokra.
murohidroplán fn 〈Cigányokat kicsú-

foló megszólításként:〉 Testvérem, barátom; 
haver. [< muroplaloró ’barátom’ × hidro-
plán ’vízi repülőgép’ < muroplán ’bátor 
cigány fiú’].

muroplán fn ritk, gúny Bátor cigány 
fiú; cigányoroszlán.

muroplaloró fn 〈Megszólítás ként:〉 
Testvérem, barátom; haver. Moruplaloró, 
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adj már egy cigit! [< cig. muro ’enyém’ 
(Vek. 114), pral (prala, pralōra) ’fivér’ 
(Vek. 135); muro pral! ’barátom!’, pralale! 
’barátaim’ (uo.)].

muroplésztésön (muroprésztésön is) 
fn gúny 〈Cigányokat kicsúfoló megszólí-
tásként:〉 Testvérem, barátom; haver. Mu ro-
prész té sön, dobj már egy tubálót! ’Testvé-
rem, adj már egy cigarettát!’ [< mu ro pla lo-
ró ’barátom’ × PlayStation, játékkonzol].

musitarara fn szép 〈Önkielégítés eu-
femisztikus megnevezésére használt szó〉. 
Vö. hoki. Ki van a vécén ennyi ideje? 
Behugyozok! – Hát a Sanyi! – Na, akkor 
kössél rá csomót, mert az tuti musitarara! 
Minimum félóra! | Hol van Balogh? Itt van 
neki egy levél. – Az most nem ér rá. – Mi-
ért, mit csinál? – Hát… musitarara, vagy 
valami ilyesmi…

muszájdzseki fn Kényszerzubbony. — 
hátulkötős pulóver.

muszis mn Muszáj. Adj egy cigit! – 
Muszis?

musztáca fn Bajusz. [< cig. mustāca 
’bajusz’ (Vek. 114)]. — főzelékszárító, 
musztis, rőzse, szőrme, takonyhinta. Vö. 
partfisszájú.

musztis fn Bajusz; musztáca.
mutatvány fn ritk Bűncselekmény; 

balhé. Ez jó mutatvány volt! ’Sikerült a 
bűncselekmény’.

mutatványos fn Bűnöző, bűnözésből 
élő ember; másképpvállalkozó.

muter fn 1. Börtönben dolgozó, maga-
sabb rendfokozatú nő; nagykutya. 2. Ma-
gas rangú női fegyőr, aki pártfogás alá vesz 
vkit; vö. csukibaba. [< szleng muter ’anya’ 
< ném. Mutter ’ua.’].

mutra fn Vizelet; brunya. [< cig. mu-
ter (tsz. mutra) ’húgy, vizelet’ (Vek. 114, 
CigSz. 79)].

mutrál tn ige Vizel; brunyál. [< cig. 
mutrel ’ua.’ (Vek. 114)].

mutrázik tn ige ritk Vizel; brunyál. [< 
mutrál ’ua.’ < cig. mutrel ’ua.’ (Vek. 114)].

mutrel tn ige ritk Vizel; brunyál. Ö: 
be~. [< cig. mutrel ’vizel’ (Vek. 114)].

mutresz fn Vizelet; brunya.

mutrosz fn ritk Anya. [< szleng muter 
’anya’ < ném. Mutter ’ua.’]. — mamaka 
mamó, őslány.

mutyi fn Felezés, osztozkodás; riszt. 
Mutyiban: Fele-fele arányban; dujban. 
Mutyiban megcsináljuk!

mutyizik tn ige ritk Osztozik vmin, 
megfelez; risztel. [< mutyi ’közös befekte-
tésnek az egyik félre jutó része’; mutyiba(n) 
’a költséget közösen fedezve, felesbe(n)’ < 
?fr. moitié ’fél, fele rész’ (TESz. II, 984)].

muzsik fn pej, gúny Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. [< muzsik ’orosz paraszt’].

muzsikál tn ige ritk, gúny Vallomást 
tesz; dalol.
műanya fn ritk, gúny Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
műanyag fn 1. gúny, pej Lenézett em-

ber; tüdő. 2. Gyenge ember; nudli. 3. Ha-
misítvány, utánzat; gagyi. Ez az óra mű-
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anyag! Még hogy Omega! 4. ~ lakat← van 
az ajtón.
műbalhé fn Hőbörgés, hangoskodás, 

ami láthatólag nem fordul verekedésbe. — 
pankráció. Mi ez a műbalhé?! Kap egy po-
font, és kussol.
műbalhézik tn ige Hangoskodik, hő-

zöng, dühösködve hőbörög; balhézik.
műbankó fn ritk Hamis pénz; állé.
műfű fn Majoránna (amit marihuána-

ként adnak el).
műhely fn ritk Kocsma; krimó.
műkábítószer fn Bármi, amit kábító-

szerként adnak el (pl. marihuána helyett 
majoránna).
műlóvé fn ritk Hamis pénz; állé.
műmájer fn 1. Magát tekintélyesnek, 

elismertnek (menőnek) képzelő, annak 
tettető, de többiek által akként el nem fo-
gadott fogvatartott, szájhős; álmenő. Vö. 
májer. 2. ritk Gyáva; majrés.
műmájerkodik tn ige ritk Nagyképűs-

ködik, beképzelten viselkedik, magát a töb-
bieknél erősebbnek, fontosabbnak mutatja, 
jóllehet erre semmilyen (erő- vagy észbeli, 
anyagi) alapja nincs; álmenősködik.
műsorújság fn Szexújság.

műszer fn 1. Bármilyen fegyver, amivel 
ölni lehet (pisztoly, kés stb.); célszerszám. 
Este meleg helyre megyünk, műszer legyen 
nálad! ’Este veszélyes helyre megyünk, 
fegyver legyen nálad!’ 2. Mobiltelefon; ba
saveló. 3. Hímvessző; dákó. 4. Szív (test-
rész); civória. Hogy szuperál a műszer? 
’Hogy van a szíved?’
műszerez tn (és ts) ige Közösül, vkit 

magáévá tesz; dug. [< műszer ’hímvesz-
sző’].
műtét fn ritk 1. Bűncselekmény; balhé. 

2. Öngyilkosság; falc.
művelődik ts ige Pornóújságot lapoz-

gatva önkielégítést végez; hokizik.
művelt mn Gazdag; vastag. Művelt a 

csávó! ’Igazán gazdag ember!’
művész fn ritk 1. Pénzhamisító. — dol

lárpapa, festőművész, kopírozó, másoló, 
nyomdász, nyomó, szekretárius. 2. Na-
gyon alaposan dolgozó bűnöző (lehet 
autótolvaj, páncélszekrény-feltörő, betörő 
vagy zsebtolvaj).
művésznév fn Álnév (ált. prostituáltak 

vagy homoszexuálisok veszik fel vki nevét).
művésznő fn gúny 1. A dolgát jól vég-

ző prostituált; rinya. 2. Női szerepet játszó 
homoszexuális; köcsög.
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N
nadi fn ritk Nadrág; kalca.
nadigrág fn ritk Nadrág; kalca.
nafta fn 1. Üzemanyag. — kakaó, 

petró, spiritusz. 2. Erő; kakaó. Van nafta 
a csávóban! Láttad, mennyit nyomott fek-
ve? 3. Pálinka; pálesz. 4. Pénz; lóvé.

nagy mn 1. Jó, kiváló, remek; lácsó. 
Nagy film! ’Jó film!’ Olyan nagy, hogy alig 
fér bele a tévébe. 2. ~ az →agya.

nagyágyú fn Fontos, befolyásos ember, 
aki sok mindent el tud intézni.

nagyarc fn ritk Nagyképű, beképzelt 
ember; nagyarcú.

nagyarcú mn és fn Nagyképű, bekép-
zelt (ember). — báreszti, gizda, jampec, 
nagyarc, nyegleó. Vö. el van szállva (ma
gától), nagy a fasza, nem tudja, hogy 
merre van arccal.

nagybátyó fn ritk Feszítővas; pájszer.
nagycsákó fn ritk Ötszáz forint(os 

bankjegy); adi. [< tny. csá ’öt’].
nagyfej(ű) fn ritk 1. Főnök, vezető, 

parancsnok; góré. 2. Rendőri vezető, ma-
gasabb beosztású rendőr; főgóré. 3. Bün-
tetés-végrehajtási vezető, magasabb beosz-
tású büntetés-végrehajtási dolgozó; nagy
kutya.

nagyi fn 1. Ketamin (kábítószer); ípor. 
2. ritk, gúny Homoszexuális kapcsolatban 
a női szerepű férfi; köcsög.
nagyidős mn és fn Tíz évnél hosszabb 

börtönbüntetésre ítélt (fogvatartott). — 
múmia, olimpiai bajnok.

nagykutya fn 1. Főnök, vezető, pa-
rancsnok; góré. 2. Rendőri vezető, ma-

gasabb beosztású rendőr; főgóré. 3. Bün-
tetés-végrehajtási vezető, magasabb be-
osztású büntetés-végrehajtási dolgozó. 
— ales, aranycsillagos, aranygombos 
(bokrétás ember), aranytollas, bakter1, 
basa, bolsenyica, dupla, főgóré, muter, 
nagyfej(ű), nagymogul, nagytégla, törzs
főnök, zsiletteszű.

nagymami fn Ketamin (kábítószer); 
ípor.

nagymisézik tn ige 〈Nevelő〉 oktató, 
dorgáló hangon hosszasan beszél. [< pré-
dikál ’ua.’]. — misézik.

nagymogul fn ritk 1. Börtönben dol-
gozó, magasabb rendfokozatú személy; 
nagykutya. 2. Vmiben (pl. autófeltörés-
ben) nagyon jó, ügyes személy; profisztár. 
[< mogul ’indiai uralkodó’].

nagysámán fn ritk Pszichológus. — 
agymosó, agyzsugorító, lelkiturkász, va
rázsló, vudu.

nagytégla fn ritk 1. Magas beosztású, 
börtönben dolgozó személy; nagykutya. 
2. Áruló, besúgó; vamzer.

nagytudású mn Hülye, bolond; dili
nyós. Ez a nagytudású elosztogatta a kávé-
ját, és most meg itt könyörög egy kortyért.

náj Náj szil →tubálóm.
nájlácsó mn Rossz, nem jó; tréfli. [< 

cig. naj ’nincs, nem’ (Vek. 115) + cig. lāčho, 
lāčo ’jó’ (Vek. 99)].

nájlásó mn Rossz, nem jó; tréfli. Náj-
lásó ez a halózás ’Nem jó ez az étel’. [< cig. 
naj ’nincs, nem’ (Vek. 115) + cig. lāšo 
’jó’ (Vek. 99)].
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nájtklub fn Bordélyház, kupleráj; kur
vabarlang. [< night-club ’(zenés, erotikus 
szórakozást nyújtó) éjszakai mulató’].

nap1 fn A tárgyalás napja. R: Eljött a ~: 
tíz/ húsz évet kap!: 〈Tréf. mondás a tárgya-
lás előtt állónak〉.

nap2 Szj: Csak képen vagy újságban lát 
~ot: ritk Börtönbüntetését tölti. Vö. ül.

napcsi fn Rég Fegyelmező zárka a sze-
gedi Csillag börtönben; nappali.

napi ~ hírek←.
napközi fn Rég Fegyelmező zárka a 

szegedi Csillag börtönben; nappali.
napocska fn Ecstasy tabletta (kábító-

szer); eksz.
napos fn Az adott napon a takarítást 

végző fogvatartott; dzsungelharcos.
naposcsibe fn ritk Fiatalkorú bűnöző, 

fogvatartott; efkás.
nappali fn Rég Fegyelmező zárka. (A 

fegyelmező zárkába, ahol pusztán egy 
vécé és egy kanna víz volt található, csak 
nappalra voltak bezárva a megfenyített 
fogvatartottak – a magánzárkával szemben 
többen –, az éjszakát egy másik, ágyakkal 
telezsúfolt éjszakai zárkában (éjjeli) töl-
tötték. Ez a fegyelmező körlet a szegedi 
Csillag börtönben 1990-ig működött.) — 
napcsi, napközi. Vö. fogszi.

narkó fn 1. Kábítószer; kábszi. 2. Erős 
tea, 10-20 filter kifőzve, 5-7 dl vízben kb. 
húsz percig áztatva; dobi1. [< narkotikum 
’kábítószer’].

nasztró fn ritk Nadrág; kalca.
naszul mn ritk Rossz; tréfli. [< cig. 

nāsul ’rossz’ (Vek. 116)].
naszváló mn Rossz, nem jó; tréfli. [< 

cig. nasvalo, nasvālo ’beteg’ (Vek. 116)].
NB I-es Ld. enbéegyes.
NBS Ld. enbéess.
nedű fn Pénz; lóvé.

néger fn gúny, pej Cigány; bokszos. 
Európai ~: gúny, pej Ua. Ö: bantu~, pró
ba~, váci~.

négerfasz fn ritk A fegyőrök derekán 
lógó fekete színű kombinált gumibot; kol
bász.

négerhúgy fn ritk Feketekávé, cikória-
kávé; kofi.

négerpisi fn ritk Feketekávé, cikória-
kávé; kofi.

negró fn pej Cigány; bokszos.
negrosz fn ritk, pej Cigány; bokszos.
negyedelés fn Fegyház fokozatú elítélt 

kedvezménye, amikor büntetése negyedét 
elengedik.

négymakk fn A 4-MEC néven ismert 
dizájnerdrog (4-methyl-N-ethylcathinone).
négyszemű mn és fn gúny Szemüveges 

(ember); duplaszemű.

negyvenötös fn ritk Hímvessző; dákó.
nehéz fn ritk Fémpénz; hecsi.
nehézbombázó fn ritk 1. Életfogytigla-

ni büntetést töltő fogvatartott; életfogytos. 
2. Ököl; temető. Okos légy, hapsim, mert 
belefutsz a nehézbombázómba! ’Vigyázz, 
mert megverlek!’ 3. Nagyon csinos nő; do
nor. [< bombázó ’feltűnően csinos (fiatal) 
nő’].

nehezék fn Konzerv; páncélos. Dobjál 
már meg egy nehezékkel! ’Adj egy konzer-
vet!’

nehéztestű ~ étel←.
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neked ~ is van bent egy →téglád.
néma mn és fn 1. Olyan személy, aki 

hallgat, nem tesz vallomást. A némákat 
szeretjük! 2. Szj: ~ gyereknek anyja veri a 
faszát: Miét nem szóltál? Szólhattál volna! 
[< Néma gyereknek anyja se érti a szavát].

némaság fn Hallgatási fogadalom a 
maffiánál; omerta.

nemdohányzó ~ szakasz←.
nemesnedű fn ritk Szeszes ital; pia.
némító fn Hangtompító lőfegyverhez. 

— susogó.
népligeti mn és fn pej Homoszexuális 

kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.
népmese fn Ártatlanságot igazolni aka-

ró történet; dalmű.
népművészeti ~ agyagedény←.
népnevelő fn Gumibot; kolbász.
nepper fn Orgazda (pl. drogkereskedő 

stb.); kajfer. [< ném. tny. Nepper ’csaló’ 
(Dahn 214)].

néprádió fn gúny Pletykás, fecsegő em-
ber; szófosó.

népszája fn ritk Kocsma; krimó.
népvagyon fn Közös tulajdon. 〈Pl. gyen-

ge, senki által nem védett újonc zsákjára 
mondva:〉 Tedd csak le azt a zsákot, az már 
népvagyon.

népvándorlás fn Az az esemény, ami-
kor sok rabot költöztetnek egyik zárkából 
a másikba.

nevcsi fn ritk Nevelőtiszt; apu.
nevel ts ige 1. Megver, összever; el

máráz. 2. Fenyít; zsugáz. Épp most neve-
lik az őrök.
néző fn Fali tükör. — majomkép.
nigger fn pej 1. Cigány; bokszos. 2. Né-

ger; bukszaszájú.

nikotinos mn gúny Ürülékkel szeny-
nyezett, szaros (elsősorban alsónadrágra 
mondva); kulás.

nikotinrúd fn Cigaretta; bláz.
nitroglicerin fn ritk Erős tea; dobi1.
nóta fn ritk Pénz; lóvé.
novicsentó mn Új, vadonatúj. Novi-

csen tó a skárpija! ’Új a cipője!’ [?< ol. no-
vecento ’20. század; neoklasszicista olasz 
képzőművészeti egyesület’]. — csentó2, 
vadonás, vatta(új), zsír, zsírozott, zsírúj.
nőgyógyászat fn gúny Betegszoba, gyen-

gélkedő; gyengusz.
női ~ börtön/ körlet: a) Fogház; lányne

velde. b) Börtön, ahol nem nagy a szigorú-
ság, enyhék a szabályok; szanatórium.

növedék fn Létszámemelkedés (plusz 
egy ember pl. a zárkába). Volt növedék? – 
Igen, jött egy rab.

növedékel ts ige 〈Őr a rabot〉 létszámba 
veszi.

nudli fn gúny Gyenge, erőtlen ember. 
— alumínium, csiribiri, gyengusz, hóba
goly, műanyag, piti, pitláger, pitlák(ovics), 
plüss, puliszka, zsenge. Vö. apatejen nőtt 
fel, szarral gurít.

nulla Iban van: a) Semmije sincs, sze-
gény. Vö. csóró. b) Bizonytalanságban, 
tudatlanságban, információk híján van (pl. 
nem tudja mi van a családjával, mert már 
jó ideje nem kapott levelet).

numerahuszár fn Prostituáltak állan-
dó ügyfele. — áldozataspiráns, vincsaft.

nuna fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 
lány; gádzsi.

nuni fn 1. Női nemi szerv; mizs. 2. Nő, 
lány; gádzsi.
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Ny
nyak Bekaszál ~ra, ~ra húz: Öngyil-

kossági kísérletet követ el, elvágja a nya-
kát; befalcol. ~ig van a →gittben.

nyakas fn Tarkótájra mért tenyeres ütés, 
nyakon verés; csicskatasli.

nyakaskakas fn Tarkótájra mért tenye-
res ütés, nyakon verés; csicskatasli.
nyakkendő fn Akasztáshoz font kötél 

hurokkal ellátva.
nyakkendős ~ bűnöző←.
nyakolaj fn ritk Szeszes ital; pia.
nyakszer fn ritk Ádámcsutka. Nem 

mozdul meg tőle a nyakszered! ’Ebből nem 
eszel!’

nyal tn ige 1. gúny Hízeleg, törleszke-
dik, (mások rovására, ált. árulkodással) a 
maga önző céljainak igyekszik megnyerni 
vkit (elsősorban az elöljárókat, őröket). — 
átmegy pincsikutyába, benyal, fagyizik, 
fagylaltozik, kerékpározik, nyálaz(ik), 
nyallerezik, pedálozik, pitizik, puncsol, 
színeskedik, tolja a piros biciklit, tu-
tuj káz. [< Talpat/ segget nyal ’hízeleg’]. 
2. Drogozik, kábítószert (elsősorban LSD-t) 
fogyaszt; anyagozik. Ik: be~, ki~, le~, 
szét~.

nyál Veri a ~át: a) Ragaszkodik a sa-
ját igazához, mindig csak ugyanazt hajtja. 
b) Nagyképűsködik; menősködik. Ö: ló~.

nyálas mn és fn pej 1. Protekciós, pro-
tekcióban részesülő (személy); csókos. 
2. Hízelgős, simulékony, ellenszenvesen 
alázatoskodó, törleszkedő; nyálgép. 3. Kö-
vér, elpuhult, gyenge (ember); pacal.

nyálaz(ik) tn ige ritk Hízeleg, törlesz-
kedik, a maga önző céljainak igyekszik 
megnyerni vkit; nyal.

nyalcsi fn Heroin (kábítószer); hernyó.
nyálcsurgató fn pej Szegény ember; 

csóró.
nyálgép fn pej (Elsősorban az elöljá-

róknak, felügyelőknek) a maga céljai ér-
dekében feltűnően hízelgő, fogvatartott. 

— biciklis, bringás, kerékpározó, nyá
las, nyaligáló, nyaligátor, nyalis, nyalós, 
nyelv, pedálgép, pedálos, perigéc, puli
kutya, sitiperigéc.

nyalifali fn Leszbikus közösülés. — 
nyelvművelő szakkör. Vö. dugás.

nyaligáló mn ritk, pej Az elöljáróknak, 
felügyelőknek hízelgő, fogvatartott; nyál
gép.

nyaligátor fn 1. Leszbikus nő; leszbi. 
2. Hízelgő, talpnyaló ember; nyálgép.

nyalis mn és fn 1. Protekciós, protek-
cióban részesülő (személy); csókos. 2. ritk 
Áruló, besúgó; vamzer. 3. ritk Az elöljá-
róknak, felügyelőknek a maga céljai ér-
dekében feltűnően hízelgő, fogvatartott; 
nyálgép.

nyallerezik tn ige gúny Hízeleg, tör-
leszkedik; nyal.

Nyalocsa fn gúny Kalocsai Fegyház és 
Börtön (női börtön). [< Utalás a leszbiku-
sok közötti orális szexre].

nyalóka fn 1. Cigarettapapír. — bib
lialap. 2. LSD-vel átitatott bélyeg (kábí-
tószer); bélyeg. 3. Női nemi szerv; mizs. 
4. Férfi nemi szerv, hímvessző; dákó.
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nyalós mn és fn 1. Protekciós, protek-
cióban részesülő (személy); csókos. 2. ritk 
Az elöljáróknak, felügyelőknek hízelgő, 
fogvatartott; nyálgép.

nyanya fn 1. Nő; gádzsi. 2. ritk Fegyőr-
nő; csukibaba. 3. ritk Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög.

nyaral tn ige gúny 1. Börtönbüntetését 
tölti; ül. 2. ritk Előzetes letartóztatásban 
van.

nyaraló fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. A 
nyaralóban töltöm a nyarat, és még a kö-
vetkezőt.

nyárs fn Hímvessző; dákó. ~ra húz: 
a) Nemileg magáévá tesz; megdug. b) gúny 
Megver; elmáráz.

nyegleó mn Nagyképű, nyegle; nagy
arcú. Ki ez a nyegleó pali? | Mire vagy 
ilyen nyegleó?

nyel tn ige 1. Drótot vagy más (fém)
tárgyat (tűt, szeget, kanalat, zsilettpengét, 
kulcsot, tollat, lakatot, kefét, fogkefét, ki-
lincset stb.) öngyilkosság, egészségkárosí-
tás céljából lenyel; benyel. (A nyelős célja 
többnyire a figyelemfelkeltés, amit így sze-
retne elérni, vagy más intézetbe akarja át-
szállítatni magát, ahol enyhítéseket remél.) 
→Karácsonyfát/ →Pókot ~: Ua. Ik: be~. 
2. ~jél már →dugót! Szh: ~i a →kolbászt, 
mint kacsa a nokedlit.

nyeles ~ aszpirin/ cici: Férfi nemi szerv, 
hímvessző; dákó. ~ dübörgő←.

nyeletlen mn és fn gúny Fiatalkorú 
(bűnöző, fogvatartott); efkás. [< nyeretlen 
’versenyt még nem nyert (személy, ló)’].
nyelőgép fn (Sokat fogyasztó) autó; 

verda.
nyelős mn és fn 1. Olyan (fogvatartott), 

aki különböző tárgyakat nyel le, hogy elér-
je a célját (a hazamenetelt vagy ügye inté-
zésének meggyorsítását). 2. Tiltott holmit 
lenyelve csempésző fogvatartott.

nyelv fn ritk (Elsősorban az elöljárók-
nak, felügyelőknek) hízelgő, fogvatartott; 
nyálgép. [Ti. a nyelv-ével nyal ’hízeleg’].

nyelves Ad egy ~t a →muffra.
nyelvművelő ~ szakkör←.
nyema hsz ritk Nem, nincs; nyista. 

Nyema egy kanyim se ’Nincs egy fillérem 
se’. [< or. нема ’nem, nincs’].
nyeső fn Kés; bugyli. Vigyázz, nyeső 

van nála!
nyifácás mn Finnyás, kényes. — kis

lány.
nyílás fn Ablak; kilátó.
nyilasduma fn Lázító beszéd, nem hi-

hető magyarázkodás. Nem kell ez a nyilas-
duma!

nyíltseb fn Női nemi szerv; mizs.
nyílvessző fn Férfi nemi szerv, hím-

vessző; dákó.
nyista hsz Nem, nincs. Van pénzed? – 

Nyista. Szj: ~ vaker!: Ne beszélj! Hallgass 
el! Vö. eldugul. [< or. нечто ’semmi’, cig. 
nyishta ’semmi’ (CigSz. 82)]. — csi, epli, 
hepli, kancsi, nyema, nyistavári.

nyistavári hsz Nincs, semmi; nyista.
nyiszorgó fn Ágy; dikó. Vesd csak be 

a nyiszorgómat!
nyit ts ige 1. Betör; becsenget. Zárás 

után ~: Ua. 2. Feltör; felnyom.
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nyitás fn 1. Betörés; srenk. Zárás után(i) 
~: Ua. 2. Ébresztő utáni létszámellenőrzés. 
Vö. zárás.

nyitó fn 1. Feszítővas mint a betörő egyik 
eszköze; pájszer. 2. Mindent ~ kulcs←.

nyitogat tn ige ritk Autót feltör; fel
nyom.

nyitott mn és fn 1. Olyan homosze-
xuális (ember), aki nyíltan együtt él part-
nerével. — tábori köcsög. Vö. ratyi. 2. ~ 
seggel rúgja a pörgőt: 〈Lenézett emberre 
mondva:〉 Nevetséges módon próbálja az 
erejét fitogtatni, jóllehet a többiek semmi-
be se veszik.

nyolcas 1. Döntött/ fektetett/ fekvő ~: Élet-
fogytiglani börtönbüntetés; életfogyt. Be-
vállalja a fekvő ~t: Vállalja, kockáztatja 
az életfogytiglani büntetést. Addig sanyar-
gatta a saját apja ezt a szerencsétlent, míg 
ez végül bevállalt érte egy fekvő nyolcast 
’Az apja addig kínozta ezt a szerencsétlent, 
míg végül ez megölte, megkockáztatva ez-
zel, hogy életfogytiglani büntetést kap’. [< 
A végtelen ∞ jeléből]. 2. ~ dosszié: Kuka, 
szemetes. Csatolja a ~ dossziéhoz: Kidob-
ja a szemétbe.

nyom ts ige 1. Üt; beborít. Hova megy 
Pisti? – Nyom egyet a csávónak, hogy 
tudja hány kiló. 2. Közösül; dug. 3. Autót 
feltör; felnyom. 4. Szellent, fingik; kanye
rol. 5. ~ja a dumát/ rizsát/ sódert: a) Beszél; 
borbiszál. b) Mellébeszél, köntörfalaz; ri

zsázik. ~ja a →kanyhalót. ~ja a →vakert. 
Ik: be~, fel~, le~, meg~.

nyomat tn (és ts) ige 1. Tesz, csinál; 
kerál. Nyomatod a kávét, vagy én nyomas-
sam? ’Csinálod a kávét, vagy én csináljam?’ 

~ja a →blúzt. ~ egy →sallert. Nyomass egy 
→blázt a csacsogómba! 2. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

nyomci fn ritk Áldozat, sértett; pancser.
nyomda fn Illegálisan üzemeltetett 

hamisítóüzem pénz, okmányok, papírok 
készítéséhez.

nyomdász fn Hamisító, aki illegálisan 
pénzt, okmányokat, papírokat készít; mű
vész.

nyominger fn 1. A börtönben opera-
tív tisztként dolgozó rendőrségi nyomozó; 
szimat. 2. Rendőrségi nyomozó, vizsgá-
ló. — álruhás, civil, előadó, garadó, hé, 
hóhér, kalambó, kántor, kétszínű, kíber, 
kopinger, kopó, kutya, lótifuti, magnum, 
meláló, meleló, rovjáró, szaglász, szimat, 
szimatfoxi, szimatka, ugrós, zsernyák.

nyomó fn ritk Pénzhamisító; művész.
nyomor ~ba dönt: Börtönbe zár, elítél; 

megmér. Nyomorba döntött a bíró.
nyomorék mn ritk Ügyetlen, kétbalke-

zes; topa. [< nyomoronc ’szánalmas, sze-
rencsétlen személy’].

nyomott mn ritk Bolond; dilinyós.
nyomtat tn ige Székel, ürít; kulázik.
nyomul tn ige ritk Megy; avázik. Na, 

most már ~junk! ’No, induljunk!’
nyoszolya fn Ágynemű; kelengye. Hoz-

nak ma tiszta nyoszolyát?
nyoszolyó fn Rég Ágy; dikó. Ez az én 

nyoszolyóm, ne ülj rá!
nyugalom ~ba helyez: Eldug, elrejt; be-

gégéz. Nyugalomba helyezted a gyíkot? 
’Eldugtad a telefont?’

nyugati mn Értékes, jó minőségű. Kevés 
cuccom van, de az mind nyugati! ’Nincs 
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sok holmim, de az mind jó minőségű’. A 
nyugati cuccokat ide hozzám rakd! ’Az ér-
tékes holmit ide hozzám rakd!’

nyugdíj fn ritk, gúny A börtön által 
adott fizetés; adomány.

nyugdíjas fn gúny 1. Már régóta bör-
tönben levő, hosszabb ideje büntetését töl-
tő fogvatartott; púró. 2. Visszavonult (pl. 
bűnöző). 3. Kényelmes, nyugodt. (Elsősor-
ban munkára mondva. A börtönben pl. a 
könyvtárosság nyugdíjas meló.)

nyugger fn Nyugdíjas.
nyugtató fn Fejre mért ütés egy szék-

kel; stokipirin.
nyugvó Szegények ~ja: Börtön; sitt.
nyúl1 ts ige 1. Lop, eltulajdonít; csór. 

Nyúlt egy kocsi fát az erdőből. | Nyúl-
tam egy cigit a boltban. Ik: le~, meg~. 
2. Zsebtolvajkodik; zsebel. Te, miért megy 
a Géza villamossal? – Nyúl valamit. Azt 
mondta, az az ő terepe.

nyúl2 fn 1. Beképzeli magát ~nak: Fél, 
retteg (Szeged); rinyál. Nyulat fog: Elesik; 
letestel. Olyat kap, hogy nyulat fog! ’Úgy 
megütöm, hogy elesik!’ →Lök a ~nak. 
2. Félénk ember, gyáva; majrés.

nyúlkálós mn Lopós; bugás. Vigyázz, 
mert ez nyúlkálós! Zárd be a szekrényt!

nyúlketrec fn ritk Rendőrségi fogda; 
pandesz.

nyúló fn 1. Tolvaj; bugás. 2. Zsebtolvaj; 
zsebes.

nyúlógép fn 1. Tolvaj; bugás. 2. Zseb-
tolvaj; zsebes.

nyúlós fn 1. Zsebtolvaj; zsebes. 2. Tol-
vaj; bugás.

nyúlt mn Lopott; durrantott. ~ cucc: 
Lopott tárgy; szajré.

nyúltorta fn ritk Káposztás sütemény.
nyunycogó fn Női nemi szerv; mizs.
nyunnyogó fn Női nemi szerv; mizs. 

Nyüszögtetném a nyunnyogóját! ’Szívesen 
közösülnék vele!’

nyuscsu mn és fn gúny Román (ember); 
szőröstalpú.

nyusziskodik tn ige Fél; rinyál.
nyuszog tn ige Fél; rinyál.
nyúz ts ige Lassanként, apránként kü-

lönböző történetekkel pénzt csal ki vkitől; 
húzogat.

nyúzás fn Kihallgatás; vamzeroltatás.
nyüszögtet tn (és ts) ige Közösül, vkit 

magáévá tesz; dug. Ik: meg~.
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óber mn Jó, remek; lácsó. Óber volt ez 
a beszélő!

óberfrankó mn Nagyon jó; lácsó.
óberhé fn 1. Rendőrség; jard. 2. Rend-

őr; zsaru. 3. Börtönőr; smasszer. 4. Áruló, 
besúgó; vamzer. [< tny. óberhé ’főkapi-
tányság’ < ném. tny. Oberheh ’ua.’].

óberkodik tn ige Nagyképűsködik, be-
képzelten, provokatívan viselkedik, hőzöng, 
erejével kérkedik, magát a többieknél erő-
sebbnek, fontosabbnak mutatja; menőskö
dik. Mit óberkodik az ott?! Szólj már rá, 
kapjon a fejéhez, tudja, hány kiló! [< óber 
’jó, remek’].

obi fn 1. Orális közösülés; szopás. 
2. Bosszúság, méltánytalan, kellemetlen, 
megalázó helyzet; ennek elviselése; szívás. 
3. Ilyen helyzetbe juttatás; kitolás; szívatás.

obivankenobi fn 1. ritk Régóta bör-
tönben lévő rab, jó ideje börtönbüntetését 
töltő fogvatartott; púró. 2. Bosszúság, kel-
lemetlen, méltánytalan, megalázó helyzet; 
ennek elviselése; szívás. 3. (Véletlenül v. 
bosszúból) az ilyen helyzetbe juttatás, ki-
tolás; szívatás. Ki van a zuhanyzóban? – A 
csávó, aki feldobta a Ferit. – Akkor annak 
obivankenobi! – Miért? – Mert a Feri pont 
most ment tusolni. Agyon fogja verni. [< 
obi ’ua.’ × Obi van Ke nobi, a „Csillagok 
háborúja” c. film egyik főszereplője].

obizik tn ige gúny, pej Férfit orálisan 
kielégít; szop.

oboa fn 1. Orális közösülés; szopás. 
2. Bosszúság, méltánytalan, kellemetlen, 
megalázó helyzet; ennek elviselése; szívás. 
3. Ilyen helyzetbe juttatás; kitolás; szívatás.

oboázik 1. Orálisan közösül, férfit száj-
jal kielégít; szop. 2. Pórul jár; szív. Ik: le~.

obsitos fn ritk Férfi nemi szerv, hím-
vessző; dákó.

ócé fn Oláhcigány; oláh.
odá fn gúny 1. Könnyen becsapható, rá-

szedhető ember, áldozat; pancser. 2. Férfi; 
fószer. [< odákovics ’ua.’].

odabaszós mn Rizikós, veszélyes; me
leg. Van három fegyveres őr, és spiccen 
vannak. De meg kell csinálni, csak egy 
kicsit odabaszós lesz a buli! ’Van három 
fegyveres őr, és résen vannak. De meg kell 
csinálni, csak egy kicsit veszélyes lesz a 
bűncselekmény!’

odacsavar ts ige Odaüt; beborít. Oda-
csavart a szeme alá, még lett is egy szép 
mokesza.

odafeszít tn ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

odákovics fn gúny 1. Könnyen becsap-
ható, rászedhető ember, áldozat; pancser. 
Majd egy odákovicsnak eladjuk a gagyi 
gyűrűt ’Majd egy rászedhető embernek 
eladjuk a hamis gyűrűt’. 2. Férfi; fószer. 
3. Paraszt, együgyű vidéki ember; prosz
tó.

odamázol tn ige (Ököllel) odaüt, meg-
üt; beborít.

odapakol tn ige Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

odapöttyint tn ige (Ököllel) kicsit odaüt, 
megüt; beborít. Épp csak odapöttyintettem 
neki, máris felborult, mint a büdösbogár…

odaragad tn ige 1. A rendőrség, illetve 
a büntetés-végrehajtás kezére jut, börtön-

O, Ó
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be kerül; bebukik. 2. Lelepleződik, bűn-
cselekmény elkövetése közben tetten érik; 
megbukik.

odarak ts ige ~ja neki: 1. Késsel meg-
szúrja; puszovál. 2. Nemileg magáévá tesz; 
megdug.

odatart ts ige ~ja neki: 1. Késsel meg-
szúrja; puszovál. 2. Magáévá teszi, közö-
sül vele; megdug.

odatesz ts ige 1. ~i neki: Késsel meg-
szúrja; puszovál. El kell intézni a palit 
sétán! Majd én odateszem neki ’Majd én 
megszúrom.’ 2. ~i neki: Magáévá teszi, kö-
zösül vele; megdug. 3. ~i magát: Igyekszik, 
minden tőle telhetőt megtesz.

odavágó fn Verekedés, amit biztosan 
követni fog egy második; bruszt.

oda-vissza ~ játszik: gúny Kölcsönös 
homoszexuális aktust vagy kapcsolatot (ld. 
retúr) folytat; retúrozik. [„Aki oda-vissza 
játszik, az nemcsak szopat, de ő is szop, 
nemcsak dug, de őt is megdugják”].

odi fn gúny 1. Könnyen becsapható, rá-
szedhető ember, áldozat; pancser. Adjuk 
el odinak a rossz órát! 2. Férfi; fószer. [< 
odákovics ’ua.’].

odú fn 1. Zárka; cella. 2. ritk Női nemi 
szerv; mizs.

okos mn ritk 1. Becsületes; fer. 2. Okos-
ban: Illegális eszközökkel, titokban, ügyes-
kedve. Okosban kellene ezt megcsinálni! 
Ha okosban megoldja, hogy ne kelljen 
adózzak, ő is jól jár. 3. Szj: ~ légy, mert 
hülyéből sok van!: 〈Újonnan börtönbe ke-
rülő fogvatartottnak mondják zárkatársai, 
bemutatva a börtönéletet〉.

okosító fn Pálinka; pálesz.
okoska fn ritk Férfi nemi szerv, hím-

vessző; dákó.
okosság fn 1. Tiltott tárgy (pl. pénz, 

drog). — bomba, cucc, cumó, finomság, 
jóság. Vö. bizniszel, egzotikus, zugáru. 
2. Lopott tárgy; szajré. 3. Bűncselekmény; 
balhé. Gyere, van egy okosságom! ’Van 

egy bűncselekménytervem, csináljuk meg!’ 
4. Üzleti fogás.

okostudor fn ritk, gúny Okos (ember); 
duplafejű.

oksa msz Oksa!: Rendben (van), jól 
van; okszi2. [< oké ’ua.’].

okszi1 fn A testépítők által használt 
Oxymetholon anabolikus szteroid; koksz.

okszi2 msz Okszi!: Rendben (van), jól 
van. [< oké ’ua.’]. — frankó, gata, oksa, 
oxigén.

okszimális mn Biztonságos. Mennyire 
okszimális ez a balhé? – Semennyire. [< 
okszi2 ’ua.’ × optimális ’legkedvezőbb’]. — 
fix.

oktat ts ige Elagyabugyál, összever; 
szétmáráz.

oktatóiskola fn ritk 1. Fegyintézet, 
büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
2. Börtön; sitt.

okto szn Nyolc. [< cig. oxto ’nyolc’ 
(Vek. 119)].

oktondi fn ritk, gúny Buta; dilinyós.
okulárés mn és fn Szemüveges (em-

ber); duplaszemű.
ól fn 1. Zárka; cella. 2. Rendőrségi fogda; 

pandesz. 3. Fogda; fogszi. 4. Lakás; kéró.
oláh fn gúny Oláhcigány. — ócé, oláh

borjú, oláhkeráló, oláhkereló, oláj (ke rá-
ló). Vö. bokszos.

oláhborjú fn gúny, pej Oláhcigány; oláh.
oláhkeráló fn gúny, pej Oláhcigány; 

oláh.
oláhkereló fn gúny, pej Oláhcigány; 

oláh.
olaj ~at cserél, Leengedi/ Leereszti a 

fáradt ~at: Vizel; brunyál. ~ra lép: Meg-
szökik; télakol.

oláj fn gúny, pej Oláhcigány; oláh.
olájkeráló fn gúny, pej Oláhcigány; 

oláh.
olajos fn Rég Olajszőkítéssel foglal-

kozó bűnöző, aki az olcsón beszerezhető, 



olajoz opera

244

államilag támogatott háztartási tüzelőolaj 
színezékének semlegesítése után azt gép-
jármű dízelolajként adta tovább.

olajoz Lefizet, megveszteget; potová
zik. Ne menj oda! Pont most olajozza az 
őrt, ne zavard!

ólálkodó →Hivatásos ~.
olcsólány fn ritk Prostituált; rinya.
oldal ~t vált: gúny Besúgóvá válik; át

áll. Na, ez is oldalt váltott!
oldalaz ts ige ritk Vmilyen szándék-

kal kerülget. Mit akarsz, mondjad! Nem 
kell engem itt oldalazz! – Le akarok menni 
spájzra, főtörzs úr. Ik: be~.

oldalfutó fn Barátnő, menyasszony, fe-
leség. Van oldalfutód? ’Van barátnőd?’ — 
baba, baszós, cafat, gádzsi, mama, mami, 
rányi, romnyi, utánfutó, zsuji.

oldalvizes fn Szemtelenül élősködő, po-
tyázó társ, aki mindennel megkínáltatja 
magát, de a sajátjából sohasem ad. — hié
na, titkosrinyós.

olimpia fn Négy év mint a szabadság-
vesztés időmértéke. Vö. mázsa. (A szegedi 
Csillag börtön nagyidős fogvatartottjai 
használják egymás között.) Öt olimpiát 
kaptam ’Húsz évet kaptam’. Már csak két 
olimpiám van vissza ’Már csak nyolc évem 
van hátra’.

olimpiai ~ bajnok: A hosszú börtön-
büntetésre, sok időre elítélt fogvatartott; 
nagyidős. [< olimpia ’négy év szabadság-
vesztés’].

ólomkulcs fn Olyan kulcs (mint betö-
rőszerszám), amelynek a toll részét ólom-
ból öntik ki, így az a forgatásra a zárszer-
kezethez idomodik, és kinyitja.

olt ts ige 1. (Késsel) szúr; puszovál. 
2. Üres ígéretekkel áltat, hiteget; kábít.

oltás fn Pénz; lóvé. Adhatnál egy élete-
met megmentő oltást! ’Adj egy kis pénzt!’

oltó fn Kés; bugyli.
oltogat ts ige 1. (Akár hazugságokkal 

is) megpróbál vmire rábeszélni, rávesz, be-

folyásol; befírol. 2. Hazudik, hazugságok-
kal traktál; kamuzik. 3. Felbiztat, bujtogat. 
— ráindít, stuffmájerkodik, stuffol.

oltogatós mn Olyan, aki vkit (akár ha-
zugságokkal is) megpróbál rávenni vmire, 
uszító, bujtogató. — oltós, oltovicsos, stuff-
májer.

oltós mn Olyan, aki vkit (akár hazugsá-
gokkal is) megpróbál rávenni vmire, uszító, 
bujtogató; oltogatós.

oltovári fn Biztatás, uszítás, hergelés. 
Nem kell ez az oltovári, tesóm! Ha meg 
akarom verni, úgyis megverem!

oltovicsos fn Uszító, bujtogató ember; 
oltogatós.

olvasókönyv fn Vastag vádirat; paksus.
olvasótábor fn Biztonsági zárka (Sá-

toraljaújhely). (A különleges biztonsági 
körletben nem tehet a rab mást, minthogy 
olvasgat.) — rózsadomb, zsákutca. Vö. 
cella.

ondolál ts ige Ondóval összeken, vmire 
ráélvez. Kié ez az ondolált gatya?

opera fn Az operatív tiszt irodája. [< az 
operás irodája, ahol énekel ’vall, beszél’ a 
kihallgatott].
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operaénekes fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

operál 1. ts ige Lop; csór. 2. tn ige Mű-
ködik, beválik, szuperál. Na, hogy operál 
az újfiú?

operás fn gúny 1. A börtönben opera-
tív tisztként dolgozó rendőr, belső nyomo-
zó, elhárító; szimat. 2. Áruló, (az operatív 
tiszt) besúgója, beépített embere; vamzer.

operáshálózat fn gúny Besúgóhálózat.
operatiszt fn Operatív tiszt; szimat.
operátor fn gúny Áruló, besúgó; vam

zer.
operatőr fn gúny Áruló, besúgó; vam

zer.
orálszex fn Orális közösülés; francia.
orca fn ritk Férfi; fószer. [< arc ’ua.’].
orchidea fn ritk Női nemi szerv; mizs.
orgazda fn gúny Nagy orrú ember; 

cserpákos. [< orr × orgazda].
oridzsin mn Eredeti, bontatlan. — 

gyári. Van egy borotvám, eladó. Érdekel? 
– Oridzsin? [< ang. original ’eredeti’].

ork fn gúny 1. Rendkívül csúnya 
(és gyenge értelmi képességű) ember; 
dzsungáló. 2. (Többnyire jelentős erőfö-
lénnyel rendelkező) agresszív, verekedős, 
rosszindulatú ember (aki ált. a gyengéb-
bektől elveszi értékeiket); kannibál. [< 
ork ’kitalált, félig-meddig mitikus eredetű, 
durva külsejű lény, J. R. R. Tolkien törté-
neteiben a gonosz erők katonája’].

orosz ~ baltavágás←.
orr Szh: Akkora az ~a, mint a bazilika 

kilincse: Nagy orra van. Vö. cserpákos.
orrbaszájas fn Ütés, amikor ököllel 

egyidejűleg ütnek vkit orrba és szájon.
ostoros ~ zuzmó←.
ósz msz Ósz!: 〈A kaszinó nevű kártyajá-

tékban〉: Kivagyok, győztem, elég pontom 
van!

ószeres fn ritk Orgazda; kajfer.

osztó fn Az a rab, aki az ételosztást 
végzi.

ótépé fn Olyan tehetős rab akinél lehet 
cigarettát, kávét felvenni „egy a kettőbe” 
(azaz egy helyébe kettőt kell visszaadni); 
uzsorás. [< OTP ’Országos Takarékpénz-
tár’].

ott ~ van (a mozgatáson/ spiccen/ szeren/ 
toppon) (maximálisan): a) Ért hozzá, jól 
csinálja, ügyes benne, jó vmiben; ken. Mi-
lyen az új rádiód? – Ott van! Szól, mint ál-
lat! b) Erős, izmos; kajak. c) Gazdag. Vö. 
vastag. d) Boldog, nagyon jól érzi magát.

otthon fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
Szegények ~a: Ua. Átmeneti ~: a) Olyan 
zárka, ahová az öt évnél hosszabb időre el-
ítélt fogvatartott szabadulás előtt két évvel 
kerül kerül, hogy felkészüljön a civil élet-
re; átmenetis zárka. b) ritk Zárka; cella. 
3. Kocsma; krimó. 4. ~ van: Kábítószer 
hatása alatt áll; utazik.

óvó fn ritk, gúny Ügyvéd. [< védő (ügy
véd)]. — fiskárosi, lehúzós, pénz nyelő-
automata, pótanya, pótapa, ügynök. Vö. 
kisbojtár.

óvóbácsi fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.

óvoda fn ritk Fogház; lánynevelde.
Óvoda fn ritk Fiatalkorúak Bünte-

tés-végrehajtási Intézete Tökölön; Tököl.
óvodás fn ritk 1. Enyhe börtönkörül-

mények között lévő fogvatartott. Vö. sittes. 
2. Fiatalkorú bűnöző, fogvatartott; efkás.

óvóhely fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.

óvszeres fn ritk Börtönorvos; mengele.
oxi Ld. okszi.
oxigén I. msz Oxigén!: Rendben van, 

jól van; okszi2. II. mn 〈Az állítmány név-
szói részeként〉 Jó; lácsó. [< okszi2 ’rend-
ben van’ < oké ’ua.’].

ózondús mn Füstös, büdös 〈pl. dohány-
zó zárka〉; kandesz.
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öblögető fn ritk Kocsma; krimó.
öcs 〈Birt. szraggal:〉 ~cse, ~ém: gúny 

〈(Kissé lekezelő) megszólítás a fogvatar-
tottak között〉; haver.

öcsi fn 1. gúny Jelentéktelen, nem is-
mert elítélt; pitlákovics. 2. Férfi nemi 
szerv, hímvessző; dákó.

öcsigörl fn Homoszexuális kapcsolat-
ban a női szerepű férfi; köcsög. [< öcsi + 
ang. girl ’lány’].

öcsisajt fn gúny 〈Lenéző megszólítás〉; 
haver.
ölős fn ritk Gyilkos; killer.
öltöny fn ritk Rabruha; sitiruci.
önki fn Önkielégítés. — maszti. Vö. 

hoki.
önkielégítő fn ritk Illemhely; retyó.
önkizik fn Önkielégítést végez. Ön-

kizik állandóan, azért ilyen gyenge. — 
masztizik. Vö. hokizik.

öntsdkileves fn Ehetetlen, rossz leves; 
béemvéleves.
őr fn 1. Prostituált kitartott szeretője, 

illetve nőt védelemért, pénzért prostitu-
áltként dolgoztató férfi; májer. 2. Őr úr!: 
gúny 〈Börtönőr, fegyőr megszólítása〉. Vö. 
smasszer. Őr úr, a 114es apartmant lesz 
szíves nyitni!

ördögfüst fn ritk Cigaretta; bláz.
öreg fn és mn 1. Már hosszabb ide-

je büntetését töltő, börtönben lévő (ezért 
minden hájjal megkent, kitanult) fogva-
tartott; púró. ~ bakkecske/ bútor(darab)/ 
csocsesz/ hal/ harcos/ motoros/ róka/ sittes/ 
zsivány: Ua. Az ~ hal már nem nagyon hall: 

ritk 〈(Ált. felszólításra adott) elutasító vá-
lasz utalva rá, hogy ezt már meg se hallja〉. 
2. Férfi; fószer. 〈Megszólításként is〉; haver. 
~ csótány: ritk Ijesztő külsejű, idős ember.

öregasszony fn Ketamin (kábítószer); 
ípor.

öregezés fn Új (Magányos) idős embe-
rek kirablása ált. saját házukban (erre sza-
kosodott banda által).

öregfiú fn Már hosszabb ideje bünteté-
sét töltő, börtönben lévő fogvatartott; púró.

öreglik fn ritk Női nemi szerv; mizs.
őrizetes fn Rég Olyan fogvatartott, aki-

nek szabálysértési pénzbüntetését (annak 
ki nem fizetése miatt) elzárásra változtat-
ták, illetve a pénzbüntetés kifizetése he-
lyett a börtönbe vonulást választotta; sza
bálysértős.
őrlő fn Fog; dandó. Jól működnek az 

őrlők, van étvágyad!
őrmi fn Őrmester. — csicskaőrmester, 

csőrmester, majdnem-törzs-úr, őrmike.
őrmike fn Börtönőr őrmester; őrmi.
örök Az ~ harcmezőkre megy →pihenni.
örökbefogadás fn 1. Védelem. [Vö. Má-

tól fiam vagy, senki sem bánthat!, fiam 
’másokat kiszolgáló fogvatartott, akit a mun-
kájáért az erősebb megvéd és cigarettát, ká-
vét is ad neki’]. 2. Van olyan papírod, amin 
aláírtam az örökbefogadásod? Akkor kérj 
mástól cigit! ’Nem adok!’

öröklakás fn Végleges életfogytiglan-
ra ítélt fogvatartottak körletének zárkája (a 
szegedi Csillag börtönben). Vö. Céutca. — 
tényleges lakás.
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örökmosoly fn A száj sarkától induló 
vágás az arcon. Szeretnél egy örökmosolyt? 
’Szétvágjam az arcodat?’

örömház fn Bordélyház; kurvabarlang.
örömhölgy fn Prostituált; rinya. [Vö. 

örömlány ’ua.’].
örömködik tn ige Fegyverrel lövöldöz. 

Mindjárt jönnek a zsaruk, egy barom itt 
örömködik.

örömlakó fn Elítélt, aki jól érzi magát 
a börtönben. Vö. sittes.

örömtanya fn 1. Bordélyház; kurva
barlang. 2. ritk Kocsma; krimó.

őrült ~ úr: ritk Fegyőr; smasszer. [< őr 
úr ’ua.’].
őrvezető fn tréf Olyan rab, aki orránál 

fogva vezeti, becsapja az őrt.
őrző fn A másik rab felügyeletével 

megbízott rab (nem hagyja öngyilkosságot 
elkövetni, megakadályozza az őrség elleni 
támadást).
ős fn 〈tsz.-ban:〉 Ősök: Szülők.
ősapó fn ritk Bíró; mázsáló.

őskövület fn Öreg férfi; ratata.
őslány fn ritk Anya; mutrosz.
őszapó fn Bíró; mázsáló.
összeáll tn ige 1. Fegyelmezetten, pon-

tosan sorakozik. Szh: ~(ni), mint a mákos/ 
égett tészta!: Sorakozó! Fegyelmezetten, 
pontosan állj be a sorba! Szj: Itatásra ~!: 
Sorakozó! 2. 〈Több ember〉 sülve-főve 
együtt van. 3. 〈Több ember〉 bandába szer-
veződik. 4. gúny Homoszexuális pár együtt 
él, összerakják, amijük van; összebútoroz. 
Szh: ~nak, mint a mákos tészta!: Ua. (min-
den jelentésben).

összebútoroz tn ige gúny Homoszexu-
ális pár együtt él, összerakják, amijük van. 
— összeáll.

összedencel ts ige Összeugrál. Ne den-
celd össze az ágyamat! [< ang. dance ’tánc’].

összefekszik ~ marokmarcsával←.
összehoz ~za a →bulit.
összekapar ~ja a →tökeit.
összekócol ~ja a →fogsorát.
összekukáz ts ige Innen-onnan össze-

szed. Tudod, milyen nehéz volt összekukáz-
ni ehhez a rádióhoz az alkatrészeket?

összespanol ts ige Összebarátkozik. — 
lebratyizik.

összeüt ts ige Verekszik, összeverek-
szik; brusztol.

összkomfortos ~ lakosztály←.
ötkilós fn Rég Ötszáz forintos bank-

jegy; adi.
ötös fn 1. Kéz, tenyér; csülök. Itt egy 

ötös, csapj bele! 2. Kézfogás; pacsi.
ötujjas fn Pofon; flekk.
ötujjú fn Marok, tenyér; csülök.
őzike fn ritk Fiatalkorú bűnöző, fogva-

tartott; efkás.
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pabáresz (pábáresz is) fn Cigaretta; 

bláz. [< cig. phabārel ’éget, rágyújt’ (Vek. 
128)].

pabáreszol tn ige Cigarettázik; blázol.
pabáró (pábáró is) fn ritk Cigaretta; 

bláz. [< cig. phabārel ’éget, rágyújt’ (Vek. 
128)].

paca fn gúny Kövér ember; pacal.
pacal fn Kövér ember. — báló, fasírt, 

fostalicska, fostömlő, hájbáj, hurka, 
kocaól, lufi, nyálas, paca, parizer, pu
ding, röftanya, szarágyú, szarzsák, tele
fosott búváröltöny, tulomasz, tulumasz, 
vadmalac, vitamingolyó, zsír(malac). Vö. 
tulo.

pacek fn 1. Fej; búra. 2. Arc. Pacekra: 
Arc alapján. Pacekra felismertek ’Arc alap-
ján felismertek’. 3. Jóképű férfi. Pacek ez a 
csávó, vigyázni kell vele, nehogy ellopjon 
egy kurvát úgy, hogy vissza se hozza! ’Jó-
képű ez a fickó, vigyázni kell vele, nehogy 
elcsavarja az egyik prostituált fejét, és az 
elmenjen vele!’ [< jid. parzeff ’pofa, álarc’, 
parzuph ’arc’ (TESz. III, 50)].

pacekbalhé fn Olyan bűncselekmény, 
ahol fontos a személyes megjelenés, ami-
hez mindenképpen meg kell mutatni az 
arcot, nem lehet maszkban elkövetni, ezért 
mindenképpen látható az elkövető arca (pl. 
házasságszédelgés, csalás hamis szemé-
lyi igazolvánnyal). [< pacek ’arc’ + balhé 
’bűncselekmény’].

paccs ~ra tesz: ritk Megöl; hazavág. 
[?< taccs × paff].

pacsi fn 1. Injekciós tű és fecskendő; 
cöpi. 2. Kézfogás. — ötös.

pacsirta fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. [< Ti. énekel, dalol ’elárul’; vö. →da-
lol, mint a ~].

pacsizik tn ige 1. Injekciós tűvel és 
fecskendővel a kábítószert intravénásan 
beadja; belő. 2. Kezet fog; lekezel.

pacsker fn 1. Bakancs; bakelló. 2. Talp. 
→Feldobja a ~t: Meghal; megmulázik. 
— szartaposó. [< pacsker ’házicipő, ma-
musz’].

pacsmagol ts ige 1. Kever, kutyul (pl. 
ételt); kutymákol. 2. Kábítószert elegyít 
vmilyen olcsó adalékkal (hogy többet 
tudjon belőle kiárulni); felüt. 3. A kártyát 
egyféle sajátos módon keveri. 4. Paklizik, 
a kártyalapokat keverés közben összeren-
dezi; hintázik.

pacsmagoló fn Hamiskártyás; cinkes.
padaván fn 1. Az elítéltek hierarchiájá-

ban a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 2. Kezdő bűnöző, aki a bör-
tönben tanulja ki a bűnözést. [< padawan, 
a jedi lovagok tanítványa a „Csillagok há-
borúja” c. filmben].

padkatündér fn Prostituált; rinya.
padlás fn A vaságy legfelső (harmadik) 

szintje; dobcsi.
padló fn ritk Lebukás; bukta. [Vö. pad-

lóra kerül ’mélypontra jut’, padlózik ’ösz-
szeesik’].
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padlózik tn ige (Ütés miatt) elesik, úgy 
megütik, hogy összeesik; lepadlózik. Ik: 
le~ik. [Vö. padlót fog ’ütés miatt elesik’].

padlóztat ts ige Kiüt, leüt; lepadlóztat. 
Ik: be~, le~.

padre fn Bíró; mázsáló. [< sp. padre 
’apa’].

paff ~ra megy: Tönkre megy (egészsé-
gileg, anyagilag); lepukkan. ~ra tesz/ vág: 
a) Teljesen kifoszt; lefoszt. b) (Egészségi-
leg) tönkre tesz; lepukkant1.

pagóca fn Cigaretta; bláz. [< spagóca 
’ua.’].

paintball Ld. pénból.
páji (paji is) fn Víz; hákettőó. Mi lesz a 

vacsora? – Páji és kenyér! [< cig. pāji ’víz’ 
(CigSz. 84, Vek. 123)].

pájszer (pajszer is) fn 1. Feszítővas 
mint a betörő eszköze, vagy bármilyen do-
log elleni erőszakhoz használt eszköz (pl. 
egy vasrúd), amivel fel lehet törni vmit. — 
kacsa, mindent nyitó kulcs, nagybátyó, 
nyitó, spájszer(vas), spájszi. Vö. szerszám. 
2. (Erős) kéz; csülök. 3. (Erős) kar; csáp. 
Hányas a ~od? ’Hány centi vastag a karod?’

pájszeres (pajszeres, pájszeros, paj sze-
ros is) fn 1. Betörő, aki mindent erőszakkal 
nyit (vö. pl. rózsanyitás). — spájszis. Vö. 
berepülős. 2. ritk A betörőnek az a segítő-
je, aki a pájszert használja.

pakett fn 1. ritk Levél; liló. 2. Speciá-
lisan összehajtogatott papír, amibe pl. ko-
kaint v. heroint csomagolnak. 3. Speciáli-
san előrecsomagolt drog (pl. heroin, szpíd, 
kokain).

pakk fn (Hazulról küldött, élelmiszert, 
tisztasági eszközöket tartalmazó) csomag; 
rahedli.

pakkol ts ige Rabnak rendszeresen cso-
magot küld.

pakkoltat ts ige Rabnak rendszeresen 
csomagot küldet, pénzt ad rá, hogy a kapcso-
lattartó a fogvatartottnak csomagot küldjön.

pakkos mn és fn 1. Olyan (fogvatar-
tott), aki hazulról csomagot kap. 2. Gazdag 
(ember); vastag.

pakli fn Doboz cigaretta; láda. Adj teli 
paklit!

paklis fn és mn Hamiskártyás, aki pak-
li zás sal csal; cinkes.

paklizik tn ige Kártyázás során úgy 
csal, hogy korábban vagy a lapok keverése 
közben összerendezi a kártyalapokat, így 
osztáskor tudja, hogy kihez milyen lapok 
kerültek; hintázik.

pákó fn Hímvessző; dákó. [< dákó ’ua.’ 
?× Fekete Pákó, Magyarországon élő, el-
sősorban mulatós dalairól és botrányairól 
ismert énekes, kongadobos].

pakol tn és ts ige 1. ~ja magát: Nagyké-
pűsködik, beképzelten viselkedik, magát a 
többieknél erősebbnek, fontosabbnak mutat-
ja; menősködik. 2. Közösül; dug. Pakoltam 
a csajnak! Szj: Nagy kufferba jó pakolni! 
’Nagy fenekű nővel jó közösülni!’ Ik: alá~, 
be~, fel~, haza~, meg~, oda~, rá~.

paksaméta fn 1. (Hazulról küldött, élel-
miszert, tisztasági eszközöket tartalmazó) 
csomag; rahedli. [< pakk ’ua.’]. 2. Perirat, 
vádirat; paksus. [< paksaméta ’iratcsomó’].

paksimogyoró fn Fenékszőrzet közé 
ragadt székletcsimbók. Bedőlt a köcsög, és 
megláttam a paksimogyorót.

paksus fn Perirat, vádirat. Kiskocsival 
hozták a paksust. [< paksus ’marhalevél, 
járlatlevél’ × paksaméta ’iratcsomó’]. — 
olvasókönyv, paksaméta.

palántáz ts ige Vadkendert termeszt.
pálesz fn Pálinka. — butító, cefre, csa

varlazító, lólé, nafta, okosító, pityóka, 
ratyija, retyija.

pali fn 1. gúny Könnyen becsapható, hi-
székeny ember; palimadár. Te pali! Oda-
adtad az utolsó cigid?! ~ra vesz: a) Becsap, 
félrevezet; megvezet. b) Megveszteget, le-
fizet; potovázik. 2. gúny Sértett, áldozat; 
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pancser. 3. Férfi; fószer Palinak néztem 
a csajod, nem leszbi? ’Férfinak néztem a 
barátnődet, nem leszbikus?’ →Állami ~. 
→Bőrfotelos ~. [< Pali, becenév × balek; 
vö. TESz. III, 71].

palimadár fn 1. Hiszékeny, becsapha-
tó ember. — balek, csirikli, fácán, farok, 
frájer, kanári, madár, pali, pancser, pa
pagáj, veréb, verebentyű. 2. Áldozat, sér-
tett; pancser.

palis mn 1. Nem igazi, hamis; gagyi. 
2. 〈Elsősorban öltözetre, frizurára, visel-
kedésre mondva:〉 Nem szerencsés, nagyon 
rossz; tréfli. (Tkp. palikra jellemző.) Mi-
lyen az ingem? – Hű! Nagyon palis!

paliság fn Naivitás, hiszékenység; ve
rébség.

palizik tn ige 1. Üres ígéretekkel áltat, 
hiteget; kábít. [< pali ’könnyen becsapha-
tó ember’]. 2. Prostituált üzletszerű kéjel-
gést folytatva ügyfelet vár, szólít le, magát 
kínálja; rodázik. [< pali ’férfi’].

pallérozott mn Kitanult, tapasztalt, ra-
vasz, agyafúrt, minden hájjal megkent; raf
kós. A böriben pallérozott lett a csávó.

palota fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
3. Rendőrség; jard. Ö: cifra~, mese~, 
tré~, zsaru~.

pálya fn 1. In van: ritk Gazdag. Vö. 
vastag. Jó a ~: Minden rendben van, meg-
felelőek a körülmények, tiszta a levegő. Mi 
a pálya?: Mi újság, mi a helyzet? Szólj, ha 
megint jó lesz a pálya! ’Szólj, ha megint 
megfelelők lesznek a körülmények!’ (pl. 
vmilyen tiltott tevékenység végrehajtá-
sához). 2. Jó lehetőség. Ez pálya neked? – 
Nem, ez nem pálya nekem.

pamacs fn ritk Szobafestő-mázoló. — 
hitler, pemzli.

pampa fn Rabokkal műveltetett na-
gyobb mezőgazdasági földterület (pl. 
Állampusztán).

pampabusz fn 1. Az elítélteket mező-
gazdasági munkára szállító autóbusz az 
ezzel foglalkozó börtönökben. 2. Rabszál-
lító autó; rabó.

pampi fn ritk Cigaretta; bláz.
páncélos fn Konzerv. — gyíkhús, 

konzerva, májrém, nehezék, vashaló.
pancs fn ritk Börtönben készített sze-

szes ital; lötty.
páncs szn Öt; félix. [< cig. panč ’öt’ 

(Vek. 123)].
pancser I. fn 1. Bűncselekmény sér-

tettje, áldozat. — alany, áldozat, balek, 
donor, kanári, madár, manusz, nyomci, 
odá(kovics), odi, pali(madár), paraszt, 
préda, szopós, veréb, verebentyű. 2. Köny-
nyen becsapható, rászedhető ember; pali-
madár. 3. Lenézett, jelentéktelen ember; 
tüdő. 4. Sikertelen bűncselekményt vég-
rehajtó bűnöző. 5. Durva vagy régi, el-
avult módszereket alkalmazó betörő. Vö. 
berepülős. 6. Pitiáner, kisstílű bűnöző; 
karalábétolvaj. 7. Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. II. mn ritk Rossz; tréfli. 
[< pancser ’maflán ügyetlen, kétbalkezes 
személy’].

panda fn Rendőrségi fogda; pandesz. 
[< cig. phandavel ’(be)zárat, (be)csukat’, 
phandel ’(be)köt, (be)zár’ (CigSz. 94)].

pandavec fn 1. Fogda, magánzárka; 
fogszi. 2. Rendőrségi fogda; pandesz. [< 
cig. phandavel ’(be)zárat, (be)csukat’, 
phandel ’(be)köt, (be)zár’ (CigSz. 94)].

pandesz fn ritk 1. Fogda, magánzár-
ka; fogszi. 2. Rendőrségi fogda. — áresz, 
cella, dühöngő, egérlyuk, előállító, fa
pados, hűvös, istálló, izzasztó, kaptár, 
kaszni, kuckó, kutrica, lyuk, nyúlketrec, 
ól, panda(vec), pihenő, pulykaól, szá
razhugyozó, tetűrágó, vérszívó, zúzda, 
zsibongó. Vö. fogszi. [< pandavec, cig. 
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phandavel ’(be)zárat, (be)csukat’, phandel 
’(be)köt, (be)zár’ (CigSz. 94)].

pandúr fn pej 1. Rendőr; zsaru. 2. Bör-
tönőr; smasszer.

pangás fn Hiány, nincstelenség („bör-
tönszegénység”), olyan időszak a börtön-
ben, amikor nincs a fogvatartottaknak sem 
pénzük, sem cigarettájuk, sem élelmük, 
mindenből kifogynak.

pankráció fn Hőbörgés, hangoskodás; 
műbalhé.

panoráma fn ritk Az emeletes ágy fel-
ső része; dobcsi.

pap fn ritk Ügyész; szügyész.
papagáj fn gúny 1. Az elítéltek hierar-

chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 2. Könnyen becsapható, rá-
szedhető ember; palimadár.

papagájfrizura fn gúny (Csúnyán) fel-
nyírt haj. (Egy-egy doboz cigarettával le 
szokták fizetni a fodrászt, hogy kitolásból 
elrontsa vkinek a frizuráját: Jön egy csávó, 
papagájfrizura rendel neki! Én fizetem!)

papál tn ige Dohányzik, cigarettázik; 
blázol. [?< cig. phabārel ’éget, rágyújt’ 
(Vek. 128)].

pápaszemes ~ kobra←.
papesz fn 〈Férfiak megszólítása〉; ha

ver. Hé, papesz! Dobj egy cigit!
papi fn 〈Férfiak megszólítása〉; haver. 

Papi, voltál már spájzolni?

papír fn 1. (Civilcipő-viselési, fürdési, 
szakállviselési, gyógyszertartási stb.) enge-
dély. 2. Kártyalap. Oszthatnál már egy jó 
papírt, mert nem nyertem egy órája partit 
sem! 3. Papírpénz; susogós. 4. LSD-vel át-
itatott bélyeg (kábítószer); bélyeg.

papírkutya fn 1. Szh: Összegyűrlek, 
mint egy It!: Vigyázz, mert megverlek! 
2. Kezdő bűnöző, első bűntényes fogvatar-
tott; elsőbálos. 3. Első alkalommal börtön-
be került (vagy az adott intézetbe nem rég 
érkezett) fogvatartott; újonc.

paplan fn gúny Száj; muj.
paplanszájú mn gúny 1. Sokat beszélő, 

fecsegő; szófosó. 2. Vastag, széles ajkú.
papnövendék fn gúny Engedékeny bör-

tönőr. Vö. smasszer.
papucs fn ritk 1. Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 2. →Feldobja a ~ot.

papucsi (pápúcsi is) fn ritk Cipő; skár-
pi. [< cig. papuči (tsz.) ’cipő’ (Vek. 123)].

papucsozgat tn ige ritk Bokszedzést 
tart, ököllel a másik kezére húzott papu-
csot üti; papucsozik.

papucsozik tn ige ritk Bokszedzést tart, 
ököllel a másik kezére húzott papucsot üti. 
— iskoláz, papucsozgat, pontoz.

parádéskocsis fn ritk Rabszállító autó 
sofőrje.

paradicsom ~ot szüretel: Havi vérzése 
van; stukázik.

paraj fn Marihuána (kábítószer); fű.
paraszt fn gúny, pej 1. 〈Cigányok által 

használva:〉 Nem cigány, magyar. (A paraszt 
és szinonimái a cigány-nyal állnak szemben; 
ha a börtönben egy magyarnak azt mondja 
egy cigány, hogy magyar, az ugyanolyan sér-
tés, mintha egy magyar mondja a cigánynak, 
hogy cigány.) — csíkosnyakú, fehérember, 
gádzsó, kockásnyakú, lisztes(képű), ma
gyar, pronyinger, pronyó, prosztó, rakló, 
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sápadtarc(ú), talpas, ungró, zsírosnyakú. 
2. Áldozat, meglopott, kirabolt ember; pan
cser. 3. Az elítéltek hierarchiájában a legal-
só fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgálására 
kényszerített, megalázott személy; csicska.
parasztlengő fn (Tapasztalatlan vere-

kedő) széles, csapkodó ütése.
parázik tn ige Fél; rinyál. Ik: be~ik. [< 

paranoia ’üldözési mánia’].
paráztat ts ige 1. Ijesztget, rémisztget; 

bemajréztat. 2. Fenyeget, megfélemlít, ter-
rorizál; beterrorizál. Ik: be~.

párbeszéd fn Ökölharc, verekedés; 
bruszt. Lesz itt egy párbeszéd!

paripa fn ritk Autó; verda.
parittya fn Herezacskó; betyártasak.
parizer fn 1. pej, gúny Kövér ember; 

pacal. 2. Nagy női mellbimbó, bimbóud-
var.

parkol tn ige Börtönben van, bünteté-
sét tölti; ül.
parkőr fn Börtönőr; smasszer.
párnó I. mn Fehér. [< cig. pārno ’ua.’ 

(Vek. 123)]. II. fn Új Rivotril nevű nyugtató, 
amit kábítószerként használnak; rivó. [< I.].

parókás ~ virsli←.
partfisszájú mn Bajuszos. Vö. musz

táca.
partizik tn ige Olyan közösülésben 

vesz részt, amelyben többen közösülnek 
egy nővel vagy férfival. Vö. dug.

passus fn Okirat, igazolvány, bizonyít-
vány; flepni. [< passus, paksus ’marhale-
vél, járlatlevél’].

paszport fn LSD-vel átitatott bélyeg 
(kábítószer); bélyeg.

passz ~ra vág: Elad; elpasszol.
passzátos mn és fn Besúgó, áruló (aki 

korábban megbízható ember volt); vamzer. 
Passzátos lett ez is, hallottad? [< Volks-
wagen Passat, autó márka; a Volkswagen 
W-t tartalmazó emblémája miatt, ugyan-

is a dupla W ’nagy vamzer’-t jelent; vö. 
folkszvágenes ’ua.’].

passzer fn Orgazda; kajfer. [< ném. tny. 
Passer ’ua.’ (Wolf 238, Dahn 230)].

pásztáz tn ige ritk A prostituált ügyfe-
let keresve sétálgat; rodázik.

pásztázó fn ritk Szem; jákó.
patent I. fn 1. Bilincs; mandzsova. 2. Jó 

ismerős, protekcióval segítő személy; csók. 
Van patented a konyhán? Intézz egy kis 
plusz kaját! II. mn Jó, kiváló; lácsó. Milyen 
lett a jogsi, amit csináltattam? – Patent!

patika Van benne egy ~: Sok szteroidot 
szed testépítéshez. Vö. kokszos, Zsiguli.

patikus fn Gyógyszerosztó felcser; díler.
patkány fn 1. Nem kedvelt személy; 

gennygóc. Ö: szürke~. 2. Besúgó; vam
zer. 3. Bíró; mázsáló.

patkánykirály fn Bíró; mázsáló.
patkányól fn Fogda; fogszi.
patkányszálló fn ritk Fogda; fogszi.
patronos fn 1. Lőfegyver; célszerszám. 

2. Pisztoly; stukker. Hozz magaddal pat-
ronost!

patrontáska fn Herezacskó; betyárta
sak.

pattan tn ige Szökik, menekül; té la kol. 
Este pattan a csávó. Ik: le~, meg~.

pattanás fn ~ (rendrakás)!: 〈Reggeli 
vezényszó a börtönben:〉 Ébresztő!

pattint ts ige 1. ritk Autót feltör; fel
nyom. 2. →Állon ~. Ik: le~.

patusz fn ritk, Rég Papucs.
pattyonás fn ritk Női mell, emlő; bögy. 

[?< pattanás].
páváskodik tn ige gúny Nagyképűskö-

dik, dicsekszik, kérkedik, feldicséri magát, 
fölényeskedik; habisztiskedik.

pavilon fn ritk Fogda; fogszi.
pébéhás fn Olyan fogvatartott, akinek 

a szabálysértési pénzbüntetését annak meg 
nem fizetése miatt szabadságvesztésre vál-
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toztatták, illetve a pénzbüntetés kifizetése 
helyett a börtönbe vonulást választotta; 
szabálysértős. [< PBH ’pénzbüntetés-he-
lyettesítés’].

pecázik tn ige 1. A leszakadt liftet az 
ablakon keresztül madzagra vagy cérnára 
erősített kampó segítségével felhúzza. — 
gereblyézik. 2. Lop; csór. [< tny. horgászik 
’lop’ (BSz. 29) ← ’nyitott ablakon keresztül 
lop’ (Szir. 29), vö. tny. horgász ’tolvaj, aki 
nyitott ablakon át horoggal lop’ (JV. 76, 65)].

pecér fn Nőt védelemért, pénzért pros-
tituáltként dolgoztató férfi; májer. [< kur-
vapecér ’(könnyű erkölcsű) nők után járó, 
új nemi kapcsolatokat kereső férfi’].

peceráj fn Kamra, tisztító eszközöket 
tároló helyiség.

pecérkedik tn ige ritk Prostituálta(ka)t 
védelmet és bért adva dolgoztat; futtat.

pecó fn 1. Lakás; kéró. 2. Zárka; cella.
pecsa fn ritk Fenék; bul. [< picsa ’ua.’].
pedálgép fn gúny, pej 1. (Elsősorban 

az elöljáróknak, felügyelőknek) hízelgő, 
talpnyaló fogvatartott; nyálgép. 2. Áruló; 
vamzer. 3. Protekciós, protekcióban része-
sülő személy; csókos.

pedálos mn és fn gúny, pej 1. (Első-
sorban az elöljáróknak, felügyelőknek) 
hízelgő, talpnyaló (fogvatartott); nyálgép. 
2. Áruló; vamzer. 3. Protekciós, protekció-
ban részesülő (személy); csókos.

pedálozik tn ige Vmilyen cél, kedvez-
mény reményében érdekében hízeleg, az elöl-
járók kedvében jár, nyalizik; nyal. Ik: ki~.

pedé fn ritk Homoszexuális kapcsolat-
ban a női szerepű férfi; köcsög. [?< pedofil, 
fr. pédé ’buzi’].

pedofil ~ diéta←.
pedró mn és fn Szép Kis ko rúak kal 

szembeni szemérem elleni erőszakot elkö-
vető, pedofil (rab). — pet sop boj szos.

pelenkás mn (és fn) Kicsi, kis termetű 
(ember); cinó.

péló fn 1. Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. 2. Tökfőzelék; plakátragasztó. [< 
cig. pēlo ’here, tök’ (CigSz. 87)].

pelyhes fn Fiatalkorú bűnöző, fogva-
tartott; efkás.

pelyva fn Pénz; lóvé. A csávó tele van 
pelyvával!

pemzli fn ritk Szobafestő-mázoló; pa
macs.

penáz(ik) ts ige 1. Mond, beszél; bor
biszál. 2. Vall, vallomást tesz, elárul; da
lol. [< penel ’beszél’ < cig. phenel ’mond’ 
(Vek. 130)].

penázós mn gúny 1. Beszédes, fecse-
gős; szófosó. 2. Megbízhatatlan, aki kife-
csegi a titkokat. Ezzel vigyázz, penázós a 
csávó! — bemondó, csúzliszájú, köhögős, 
penelős.

pénból fn Heroin és (met)amfetamin 
(szpíd) összekeverve és egy fecskendőből 
beadva (kábítószer). Vö. kábszi. [< paint-
ball ’festéklövészet’ (< ang. paintball ’fes-
tékgolyó’)].

penel ts ige Beszél, mond; borbiszál. 
[< cig. phenel ’mond’ (Vek. 130)].
penelős mn gúny 1. Beszédes, fecsegős; 

szófosó. 2. Megbízhatatlan, aki kifecsegi a 
titkokat; penázós.

penge mn és fn 1. Gazdag; vastag. 
2. Kiemelkedő képességű (ember). 3. Fő-
nök, vezető; góré. 4. Okos (ember); dupla
fejű. 5. Jó, kiváló; lácsó.

pengeagyú mn és fn Okos (ember); 
duplafejű.

pengés fn ritk Zsebmetsző (aki pen-
gével kivágja a táskát, zsebet, és úgy lop); 
zsebes.

pengeszájú mn pej Vékony ajkú 〈nő〉. 
Nem lenne rossz csaj, csak pengeszájú.

penget tn és ts ige 1. Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. 2. Említ, felemleget; meg
penget. Minek pengeted ezt a régi sztorit? 
Már lejárt lemez. Ik: meg~.
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pengő fn Rég Forint. Hány pengőt kap-
tál a zsákmányból?

pénz Fals/ gagyi ~: Hamis pénz; állé. 
~ az →ablakban. Minden ~t felemésztő 
→lyuk. Ö: bón~, koporsó~, látó~.

pénzel ts ige Pénzzel támogat. Amíg 
börtönben voltam, pénzelted a családomat.
pénznyelőautomata fn ritk, gúny 

Ügyvéd; óvó.
pénzrabló fn ritk, gúny Kocsma; kri

mó.
perc1 fn 1. ~eim vannak: Hamarosan 

szabadulok. Semmi ~ alatt: Nagyon hamar, 
egy szempillantás alatt. Lebontom az ar-
cod semmi perc alatt! ’Vigyázz, mert mire 
észbe kapsz, megverlek!’ 2. 〈A büntetésből 
hátralévő idő megnevezésére:〉 Év; mázsa. 
Van még egy ~em: Még egy év van hátra a 
börtönbüntetésemből.

perc2 fn Bilincs; mandzsova. [< perec 
’ua.’].

perec fn Bilincs; mandzsova. Hogy 
vittek a tárgyalásra? – Ahogy kell. Perec a 
kézen mackóban, perec a lábon, elöl-hátul 
kétkét őr! Szj: ~ a kézen, mackó a deré-
kon!: 〈Rabszállításkor mondva:〉 Bilincs 
feltéve és az övhöz lakatolva, szállj be a 
rabszállító autóba! R: Rajtad a ~, irány a 
ketrec!: 〈Rabszállításkor mondva:〉 Bilincs 
feltéve, szállj be a rabszállító autóba!

perecel tn ige Elesik; letestel. Kurva 
nagyot pereceltem.

perecez ts ige Bilincsel; mandzsováz.
perforált fn LSD-vel átitatott bélyeg 

(kábítószer); bélyeg.
perigéc fn ritk, gúny Az elöljáróknak, 

felügyelőknek hízelgő, nekik szolgálatot tevő 
fogvatartott; nyálgép. Vö. sitiperigéc.

perka fn ritk Pénz; lóvé. [< perkál ’fi-
zet’].

persely fn 1. Fogvatartott, akinél sok 
cigaretta, kávé van, és ezzel üzletel; kút. 
(Többnyire minden emeleten van ilyen rab 

a börtönben.) 2. Bankautomata. Hány per-
selyt fosztottál ki?

perselyez ts ige Bankautomatákat fosz-
togat.

perzekutor fn 1. Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. 2. Rendőr; zsaru. [< perzekutor 

’pandúr’].
Petőfi-leves fn Megnevezhetetlen, el-

dönthetetlen fajtájú leves; béemvéleves. [< 
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek? c. versé-
ről].

petró fn 1. Áram. Van még petró? Mert 
már elmúlt 11. (Ti. csak egy bizonyos idő-
pontig lehet tévézni.) 2. Üzemanyag; nafta. 
Van a verdában petró? 3. Erő; kakaó. Van 
petró a csávóban!

petsopbojszos mn és fn ritk Kis ko-
rúak kal szembeni szemérem elleni erősza-
kot elkövető, pedofil (rab); pedró. [< Pet 
Shop Boys együttes].

petty Tököli öt petty/pont: :·: 〈Fiatalko-
rúak jele Tökölön, tetoválás a hüvelyk- és a 
mutatóujj között, jelentése: négy fal között 
egymagam〉.
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pezó fn Pénz; lóvé. [< sp. peso].
pezsgő fn Szódabikarbóna. Ég a belem. 

Van pezsgőd? — tűzoltópor.
phabáresz fn Cigaretta; bláz. [< cig. 

phabārel ’éget, rágyújt’ (Vek. 128)].
pia fn Szeszes ital. Ö: zug~. [< piál 

’iszik (leginkább szeszes italt)’]. — alkesz, 
bedekó, bódító(szer), boldogító, cefre, csa
varlazító, csopánka, dróthálószaggató, 
drótkerítés-szaggató, flakonos, gyorsító, 
gyümölcskoktél, hörpi, kera, lé, lőre, ma
jomfröccs, mákony, nemesnedű, nyak
olaj, piesz, ratyija, retyija, szeszkó, szi
póka, szittyó, tinta, tintorettó, tüzesvíz. 
Vö. kézigránát, lötty, zugpia.

piac ~ra vág: ritk Elad; elpasszol.
piál ts ige Iszik (leginkább szeszes italt 

fogyaszt). Ik: le~. [< cig. pijel, piel ’iszik’ 
(Vek. 132)]. — alapoz, alkeszol, drinkel, 
gyorsít, piázik, piel, szittyózik.

piálda fn Kocsma; krimó.
piáló fn Kocsma; krimó.
piánó fn Csend; muklesz. Na, most 

már piánó! ’Most már csend legyen!’ ~ban: 
a) Csendben. Ezt piánóban kell megoldani! 
b) Lassabban, visszavett tempóban. [< pi-
ano ’halkan (adandó elő); halk hang, játék, 
előadás’].

piás mn Ittas, részeg; tintás.
piázik tn ige Iszik (leginkább szeszes 

italt); piál. [< cig. pijel, piel ’iszik’ (Vek. 
132)].

picike fn Mobiltelefon; basaveló.
picsa fn 1. Női nemi szerv; mizs. Kel-

leti a Iját: Prostituált üzletszerű kéjelgést 
folytatva ügyfelet szólít le, magát kínál-
ja; rodázik. Üres a Ija: ritk Ua. 2. Nő; 
gádzsi. Ö: hamvas~. 3. Olyan dominókő, 
amelyiknek oldalai üresek, nincs rajtuk 
pont. Ö: dupla~. — blassz, duplapicsa, 
duplasemmi.

picsabolond fn 1. Nagyon szerelmes 
ember; kamelós. Képzeld, ez olyan pi-
csabolond, hogy a spájzpénzét is eltelefo-
nálta a csajának. Most éhen hal a hülye! 
2. Szexmániás személy, aki él-hal a nőkért; 
pinabolond.

picsabubus fn 1. Nagyon szerelmes 
ember; kamelós. 2. Szexmániás személy, 
aki él-hal a nőkért; pinabolond.

picsafing fn Semmi, kevés; csutri. Eny-
nyi kaját hagytál nekem?! Ez picsafing!

picsafüst fn Semmi, kevés; csutri.
picsagyümölcs fn Szerencsés ember; 

mákos. Már megint nyert ez a picsagyü-
mölcs!

picsagyümölcsség fn Szerencse, máz-
li; mák.

picsapénz fn Prostituált bevétele. Meny-
nyi volt a picsapénz? — pizdesz.

picsaszájú mn és fn gúny Fecsegős 
(ember); szófosó. Az a picsaszájú, remélem, 
nem tudja!

picsavera fn ritk, gúny Nő, lány; gádzsi. 
[< picsa ’fenék’ + Vera, női név × ol./ sp. 
primavera ’tavasz’ (gyakori üzlet- és már-
kanév)].

picski fn Gyufa; masina. Van nálad 
picski? [?< or. спичка, tsz. спички ’gyu-
fa’].

picsku fn Gyufa; masina. [< picski 
’ua.’].

piel ts ige Iszik (leginkább szeszes italt); 
piál. [< cig. pijel, piel ’iszik’ (Vek. 132)].
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piesz fn 1. Szeszes ital; pia. 2. Ivás. [< 
pia ’szeszes ital’].

pihe fn Haj; séró. Nézd már azt a pihét 
a fején!

pihen ~ni küld: Büntetést kiszab; meg
mér. Az örök harcmezőkre megy ~ni: Meg-
hal; megmulázik.
pihenő fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-

rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
3. Rendőrségi fogda; pandesz. 4. →Sarki 
~. 5. Szabadság; szabi. 5 + 1 nap pihenőt 
kapott, hazamehet eltávra.

pihi fn 1. Csendes pihenő; szusz. 2. ritk 
Szabadidő. 3. ~ben: Lassan, nyugodtan. 
Csak pihiben, tesó! Nehogy kiboruljon! (pl. 
a étellel tele tál). ~ben van: Nem kockáz-
tat, nem mer semmit csinálni (pl. nem meri 
használni a mobiltelefont).

pihizik tn ige Pihen, lustálkodik. — 
dekkol, hencsel, punnyad, takarékon van, 
veri a farkát/ faszát/ kárit/ lompost.

pikk ~ dámát← oszt.
pikkely fn Haj; séró.
pikkpakk hsz Hamar, gyorsan, rögtön; 

stokivokira. ~ra: Ua. Nem szabadul pikk-
pakk! Pikkpakkra szabadul.

pikli fn 1. Rég Vécé híján használt mű-
anyag vagy fémedény; kibli. 2. Kis mű-
anyag doboz, amiben vizet szoktak mele-
gíteni. [< pitli ’edény, vödör’].

pikó fn Por alakú (met)amfetamin tartal-
mú kábítószer; szpíd. (A szokásos szpídnél 
erősebb hatású.)

pikpók fn ritk Zsebmetsző, zsebtolvaj; 
zsebes. [< ang. pickpocket ’zsebtolvaj’].

pikula fn Hímvessző; dákó. [< pikula 
’furulya; magas hangolású klarinét’].

pilács fn Szem; jákó. Pilácson vágja-
lak, köcsög?

pilácsol tn ige 1. 〈Lámpa〉 ég, világít. 
2. Figyel, néz; dikázik. [< pilács ’lámpa; 
szem’].

pilincka fn Betörők speciális zárnyitó 
szerszáma, egyféle álkulcs. (Ld. pilinsz-
ka.) Vö. fésű.

pilinckáz(ik) tn (és ts) ige 1. Közösül, 
vkit magáévá tesz; dug. Ik: meg~. 2. A 
betörők speciális zárnyitó szerszámát, a 
pilinckát használja. (Ld. pilinszka.)

pilinszka fn Betörők egyféle speciá-
lis (leginkább a gyertyák hézagmérőjére 
hasonlító) zárnyitó szerszáma, egyféle ál-
kulcs. (A pilinszka egy kb. nyolc centiméter 
hosszúságú vékony fém, amivel benyúlnak 
a zárba, és a segítségével elfordítják a zárat 
a kulcs helyett. A művelethez tartozik még 
egy tűszerű kis egyenes pálca (tüskefésű), 
amivel a reléket kell lenyomni úgy, hogy 
ezt bedugják a zár alsó részébe, és ezt bent 
tartva tudják elfordítani a pilinszká-t.) Vö. 
fésű.

Egyes pilinszka magyar zárakhoz

Kettes pilinszka hevederzárakhoz

Hármas pilinszka EUszabvány zárakhoz
pilinszkázik Betörők speciális zárnyi-

tó szerszámát, a pilinszkát használja. (Ld. 
pilinszka.)

piliszka fn Betörők egyféle speciális 
(leginkább a gyertyák hézagmérőjére ha-
sonlító) zárnyitó szerszáma, egyféle ál-
kulcs. Vö. fésű.

pillangó fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Pros-
tituált; rinya. Éjszakai/ éjféli ~: Ua.

pilóta fn gúny Besúgó; vamzer. ~ ide-
genben: Áruló; vamzer. [Vö. ejtőernyős 
’ua.’].

pinabolond fn 1. Nagyon szerelmes 
ember; kamelós. 2. Szexmániás személy, 
aki él-hal a nőkért. — picsabolond, picsa
bubus, pinabubus.
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pinabubus fn 1. Nagyon szerelmes 
ember; kamelós. 2. Szexmániás személy, 
aki él-hal a nőkért; pinabolond.
pinafelügyelő fn ritk Nőt védelemért, 

pénzért prostituáltként dolgoztató férfi; 
májer.

pinapecér fn gúny Nőt védelemért, 
pénzért prostituáltként dolgoztató férfi; 
májer.

pinás fn Nő, lány; gádzsi.
pinavadász fn ritk Prostituáltat kereső 

férfi.
pináz tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~.
pince fn ritk Fogda; fogszi.
pincér fn gúny Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

pincsi fn pej 1. Leszbikus; leszbi. 
2. Olyan személy, aki nagyon szereti a nő-
ket orálisan kielégíteni.

pincsikutya Átmegy Iba: a) Nőt oráli-
san elégít ki; kinyal. b) pej Hízeleg, nya-
lizik; nyal.

pingál ts ige Ír. Levelet pingál valaki-
nek. — gépel.

pingpong fn Kínai, japán ember; 
vágottszemű.

pingvin fn Pincér; csálinger. Szólj már 
a pingvinnek, jöjjön!

pinkapénz fn Juttatás, amit a kártyá-
sok szokták adni a kártyacsata lebonyolí-
tásért (pl. adnak néhány doboz cigarettát 
annak, aki a helyet biztosítja).

pinus fn Női nemi szerv; mizs.
pinyalat fn Pillanat. Csak egy pinyalat 

az egész!
pinyó fn (Pincében lévő) fogda; fogszi. 

Majd lehúznak a pinyóba, és kiverik a fe-
jedből!

pipa fn Orális szex, férfi orális kielégí-
tése; szopás. Fogd be a szád, és pipa!

pipázik tn ige Orálisan közösül, férfit 
szájjal kielégít; szop. Ik: le~.

pipázó fn Cigaretta; bláz. Van nálad 
egy pipázó?

pipáztat ts ige 1. Orális közösülésre kér 
vagy kényszerít; szopat. 2. Elbánik, kitol 
vele, kellemetlenkedik, bosszúságot okoz 
neki; megszívat. Ik: meg~.

pipec mn Kiváló, nagyon jó (minősé-
gű); lácsó. Pipec ez a rádió! Most kaptad?
pipő fn Cipő; skárpi.
pipu fn ritk Cigaretta; bláz.
piri fn Cékla. Tarhonyás hús lesz 

pirivel! — piroska.
pirít ts ige Megszégyenít, kellemetlen 

helyzetbe hoz, leéget. Mit pirít ez téged?! 
Üsd le! [< (le)éget ’ua.’]. — rongál.

pirított ~ hógolyó/ magyar/ szar: gúny, 
pej Cigány; bokszos.

piros fn 1. Rég Százforintos bankjegy; 
kiló. [< A régi százforintos színéről]. 2. ~ 
autó: Rég Ablaktisztító szer. ~ bicikli: A 
börtönorvos betegségre felírt „gyógymód-
ja”. – Mit írt fel az orvos a fejfájásodra? – 
Piros biciklit. ~ lámpa alatt áll: Prostituált 
üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, 
szólít le, magát kínálja; rodázik.

piroska fn Cékla; piri.
piroslámpás fn Prostituált; rinya. ~ 

ribanc: ritk Ua. ~ →ház: Bordélyház; kur
vabarlang.

pirosmasnis mn gúny Homoszexuális 
férfi; ratyi. [< A piros színű ruhadarab, il-
letve a piros szín a homoszexuálisok szí-
ne].

pirostelefonos fn gúny 1. Protekciós, 
protekcióban részesülő (személy); csókos. 
2. Áruló, besúgó; vamzer.
pirosszőnyeg fn 1. Parancsnoki szo-

ba. — gyóntató, hálószoba, iroda, kité
rő, sirató, vamzerklub, vamzerszoba, 



piskóta pittes

258

vam zer ta nya, vébetűs kitérő. 2. Iroda, 
ahol a kihallgatás folyik. Jelenése volt a 
pirosszőnyegen.

piskóta fn 1. Kezdő bűnöző, első bűn-
tényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fiatal-
korú bűnöző, fogvatartott; efkás. 3. Első 
alkalommal börtönbe került (vagy az adott 
intézetbe nem rég érkezett) fogvatartott; 
újonc.

piszka fn Betörők speciális zárnyi-
tó szerszáma, egyféle álkulcs. (Ld. pi
linszka.) Vö. fésű.

piszkál tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

pisztoly fn Férfi nemi szerv, hímvesz-
sző; dákó.

pisztolyoz ts ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Seggbe ~: Análisan közö-
sül; megköcsögöl.

pisztolyozó fn gúny Nemi erőszakot 
elkövető; kajakkúró.
pisztolyszemű mn gúny Kancsal; sze

mes. [< Ti. sakkban tartja a zárkát a nézé-
sével].

pitbull fn 1. Verekedős ember; bunyós. 
2. Olyan, az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, megalázott személy 
(csicska), akit verekedésre képeznek ki, 
hogy „gazdája” helyett verekedve lássák 
az újonnan érkezők erejét, verekedési tu-
dását így döntve el, hogy a „gazda” hogyan 
viszonyuljon az újonchoz. — harcikutya, 
pitt, tigris.

piti fn és mn ritk 1. Kevés, kicsi; csutri. 
Ennyi kaját tettél a csajkámba? Ez nagyon 
piti, öcsém! 2. Értéktelen; pitláger. Na, 
cserélünk akkor órát? – Igen, de mit dobsz 
rá a tiédre? Mert egy üzlethez a te órád 
piti. 3. Rossz, nem jó; tréfli. Ki választot-
ta ezt a filmet? Ilyen piti filmet még nem 
láttam! 4. Gyenge; nudli. Hú, de piti vagy, 
öcsém! Rád szakad még a száz kiló is a 
fekvenyomó padon! Gyúrjál, vazze! 5. Ki-
csi, kis termetű (ember); cinó. 6. Kisstílű, 

jelentéktelen, pitiáner, kicsinyes (ember); 
pitlákovics. [< pitiáner ’jelentéktelen, ér-
téktelen (dolog, személy)’ < fr. petit ’kicsi’ 
× pici ’ua.’ (EWUng. 1169)].

pitizik tn ige 1. Kéreget; lejmol. 2. A 
nála erősebb, népszerűbb fogvatartottnak 
kedveskedik, hízeleg; nyal. Ik: le~. [< piti-
zik ’(kutya) szolgál; könyörög’].

pitláger mn és fn ritk 1. Kevés, ki-
csi; csutri. 2. Értéktelen. — gagyi, piti, 
pitlák, pitlákovics. 3. Rossz, nem jó; tréf
li. 4. Gyenge; nudli. 5. Kicsi, kis terme-
tű (ember); cinó. 6. Kisstílű, jelentéktelen, 
pitiáner, kicsinyes (ember); pitlákovics. [< 
piti ’ua.’].

pitlák mn és fn ritk 1. Kevés, kicsi; 
csutri. 2. Értéktelen; pitláger. 3. Rossz, 
nem jó; tréfli. Ez az óra pitlák! Hozz ko-
molyabbat! 4. Gyenge; nudli. 5. Kicsi, kis 
termetű (ember); cinó. 6. Kisstílű, jelen-
téktelen, pitiáner, kicsinyes (ember); pitlá
kovics. [< piti ’ua.’].

pitlákovics mn és fn 1. Kevés, kicsi; 
csutri. 2. Értéktelen; pitláger. 3. Rossz, 
nem jó; tréfli. 4. Gyenge; nudli. 5. Kicsi, 
kis termetű (ember); cinó. 6. Kisstílű, jelen-
téktelen, pitiáner, kicsinyes (ember). — fil
léres, kispályás, öcsi, piti, pitláger, pitlák, 
vizesnyolcas. Vö. tüdő. [< piti ’ua.’].

piton fn 1. Hímvessző; dákó. Szj: Be-
kapod a ~om!: Menj a fenébe! 2. Kar, bi-
cepsz; malac.

pitt fn Olyan, az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, megalázott sze-
mély (csicska), akit verekedésre képeznek 
ki, hogy „gazdája” helyett verekedve lás-
sák az újonnan érkezők erejét, verekedési 
tudását így döntve el, hogy a „gazda” ho-
gyan viszonyuljon az újonchoz; pitbull.

pittes fn Harcikutya-tenyésztő, kutya-
viadalon résztvevő. [< pitbull, viadalokra 
kitenyésztett kutyafajta].
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pityergő fn Burgonya, krumpli; láb
izzasztó. A pityergőtől izzad a lábam. [?< 
pityóka ’ua.’].

pitykézik tn ige Rég Egyféle pénzér-
me-dobálós játékot játszik. (A pénzérmét a 
falhoz dobják, és ahol leesik, az egy arasz-
nyi távolságon belül levő érméket megnye-
ri, aki dobta.)

pityóka fn Pálinka; pálesz. [?< pityóka 
’burgonya’ × pityókos ’ittas’].

pitty fn Száj; muj. Legörbül a pittye. 
Szj: →Babáresz a ~embe!

Pityu →Szevasz, basználak, ~!
pizda fn Női nemi szerv; mizs. [< or. 

пизда ’ua.’].
pizdel tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< pizda ’női 
nemi szerv’].

pizdesz fn Prostituált bevétele; picsa
pénz. Mennyi volt ma a pizdesz?

pizsama →Fellőtték a It.
pizsi →Fellőtték a ~t.
placc fn ritk 1. Zárka elülső része. 2. Fo-

lyosó; trepni. 3. Börtönudvar; korzó. 4. Az 
a terület, ahol a prostituált az ügyfelekre 
vár. Ez az én lubárém placca. — droszt. [< 
placc ’(beépítetlen) tér’].

placcmester fn A prostituáltat foglal-
koztató, védő személy, strici; májer.

placcol tn ige ritk Prostituált egy adott 
helyen üzletszerű kéjelgést folytatva ügy-
felet vár, szólít le, magát kínálja; rodázik.

plajbász fn Gumibot; kolbász. Rám hú-
zott a plajbászával. [< plajbász ’ceruza’].

plakátragasztó fn 1. Finomfőzelék. 
2. Tökfőzelék. — péló.

plank mn Egyedüli, magában lévő. 〈Kár-
tyában:〉 A plank ászra megadta? Jó bátor 
volt!

plankol ts ige Figyel, néz; dikázik.
plató fn ritk Emeletes ágy felső része a 

zárkában; dobcsi.
plecsni fn 1. Rangjelzés. 2. Rendőrjel-

vény. Volt rajta plecsni?
pleff mn Rossz, kellemetlen. 
pléh ~re csúszik/ megy: Pórul jár, ráfa-

rag; trére fut.
pléhvagány fn Magát tekintélyesnek, el-

ismertnek (menőnek) képzelő, annak tette-
tő, de többiek által akként el nem fogadott 
fogvatartott, szájhős; álmenő. Vö. vagány.

plekni fn Nem várt, előzmény nélküli, 
váratlan ütés (oldalról, hátulról a felkészü-
letlen ellenfélre, áldozatra). — plenyó.

pleknis mn és fn gúny 1. Jellemtelen, 
alattomos (ember); gennygóc. 2. Váratla-
nul, orvul támadó (ember). — plenyós.

plekniz(ik) ts és tn ige Váratlanul, min-
den előzmény nélkül, orvul (meg) üt, (meg)-
támad. Ik: le~, meg~. — leplekniz, le ple-
nyóz, megplekniz, megplenyóz, plek nyi-
z(ik), plenyóz(ik).

pleknyiz(ik) ts és tn ige Váratlanul, 
minden előzmény nélkül, orvul (meg)üt, 
(meg)támad; plekniz.

plenyó fn 1. Nem várt, előzmény nél-
küli, váratlan ütés; plekni. 2. Váratlanul, 
hátulról érkező orvtámadás. ~ba: Orvul, 
hátulról.

plenyós mn és fn gúny 1. Jellemtelen, 
alattomos (ember); gennygóc. 2. Váratla-
nul, orvul, hátulról támadó, kiszámíthatat-
lan (ember); pleknis.
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plenyóz(ik) ts és tn ige Váratlanul, min-
den előzmény nélkül, orvul (meg)üt, (meg)
támad; plekniz. Ik: le~, meg~.

pletykás fn Áruló; vamzer.
plüss mn és fn Veszélytelen, gyenge 

(ember); nudli. Mit akar ez a plüss?! Baszd 
szét a fejét!

pofa In gyűr/ nyom: Pofon vág, arcul üt; 
leképel. Kap a Ijára: Megverik; elcsúszik. 
Szj: ~ be, roló le!: ritk Csendben légy! Vö. 
eldugul. A Im leszakad!: 〈Méltatlankodás, 
hitetlenkedés kifejezése〉. A pofám lesza-
kad, milyen pofátlan ez a csávó! Már tar-
tozik egy csomó cigivel, és még mindig jön 
kéregetni!

pofázó fn A fegyintézetben a látogatók-
kal való beszélgetésre használt helyiség; az 
ilyen beszélgetésre adott engedély vagy al-
kalom; beszélő. Mikor lesz a pofázód?

pofon Kiutal egy ~t: Pofon üt; leképel. 
Kiutaltam neki egy pofont, mert szemtelen 
volt.

poh fn Nagy has; dokhesz. Mekkora 
poha van!

pohos mn ritk Gazdag; vastag.
pók fn Speciálisan hajlított, drótból ké-

szült önkárosító eszköz (cérnával összekö-
tözött drótok, zsilettpengék, acéldarabok, 
ami a gyomorban szétnyílva roncsolja a 
belső szerveket); karácsonyfa. ~ot nyel: 
Pók lenyelésével öngyilkossági kísérlet kö-
vet el; benyel.

pókharapó fn gúny Előreálló fog.
pokol →Elhagyja a ~ kapuját.
pokrócol ts ige (Több személy) pok-

rócot rádobva megver. — pokrócoz. Vö. 
elmáráz.

pokrócoz ts ige (Több személy) pokró-
cot rádobva megver; pokrócol.

polc fn ritk Az emeletes vaságy felső 
szintje, felső ágy a zárkában; dobcsi. Vö. 
alsópolc, felsőpolc.

polgármester fn ritk Nőt védelemért, 
pénzért prostituáltként dolgoztató férfi; 
májer.

policáj fn 1. Rendőrség; jard. 2. Rend-
őr; zsaru. [< ném. Polizei ’rendőrség’].

police (ejtsd: police) fn Rendőrség; jard. 
[< ang. police ’ua.’].

polip fn Maffia. Na, ezt a csávót már 
magához ölelte a polip ’Ez az ember a maf-
fia embere lett, az érdekeltségeire a maffia 
rátette a kezét’. [< A Polip, tíz évadból álló 
olasz televíziós minisorozat a maffiáról].

políroz ts ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik. ~za a bohócot: Ua.

poloska fn Rejtett, kisméretű lehallga-
tó készülék. Vö. bepoloskáz.

pólya fn Fiatalkorú bűnöző, fogvatar-
tott; efkás.

pólyás fn Fiatalkorú bűnöző, fogvatar-
tott; efkás.

pont fn 1. Néhány lépésből álló, kb. tíz 
másodpercnyi tánckombináció (cigány ze-
nére), amikor a lábak a földhöz verődnek, 
és közben térd fölött és bokánál tenyérrel 
csapkodja a táncoló. Csinálj már egy pon-
tot!: Táncolj egyet! (Leggyakrabban arra 
szolgál ez a kérés, hogy megállapítsák vkiről, 
tud-e „cigányul” táncolni.) 2. Tököli öt 
→petty/~.
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pontoz tn ige Bokszedzést tart, ököllel 
a másik kezére húzott papucsot üti; papu
csozik.

ponyva fn ritk Lepedő.
pópa fn ritk Pap.
popószex fn Anális közösülés; análszex.
popsigőz fn ritk Szellentés; végbélfütty.
por fn 1. Por alakú kábítószer; kábszi. 

2. (Met)amfetamin tartalmú kábítószer; 
szpíd. 3. Kokain (kábítószer); kokó. 4. Ke-
ta min (kábítószer); ípor. Ö: angyal~, szip
pantó~.

póráz fn A bilincshez erősített rabveze-
tő szíj. — kutyapóráz, legelőpóráz.

porcelán fn ritk, gúny Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög. 
[Ti. köcsög → váza, ami porcelánból ké-
szül].

porcelánozik tn ige Az autó gyertyá-
jának porcelánját letöri, kicsit a szájában 
melegíti, majd az autó szélvédőjéhez dobja, 
ami így hangtalanul betörik.

porciz ts ige ritk Gépkocsit feltör; fel
nyom.

porcukor fn Kokain (kábítószer); kokó.
porkoláb fn 1. Fegyőr, börtönőr; smasz

szer. 2. Rendőr; zsaru.
pornófejű mn Kopasz; úszósapkás. Ki 

ez a pornófejű csávó?

pornófilmnézés fn Önkielégítés; hoki. 
Pornófilmnézés közben ne zavarj!

porondmester fn ritk Körletfelügyelő 
börtönőr, a börtönőrök parancsnoka. — vé-
res szemű mari néni. Vö. smasszer.

porontyol tn ige ritk Gyermeket szül; 
lepetézik.

poros fn Kokain (kábítószer); kokó.
portás fn 1. Figyelő ember (aki pl. a 

zárkaajtó ablakán keresztül figyeli az őrt). 
2. ritk Az elítéltek hierarchiájában a legal-
só fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgálására 
kényszerített, megalázott személy; csicska.

portya fn Nem pontosan kitervelt bűn-
cselekmény elkövetésére indulás, ilyen 
szándékkal történő autókázás, amikor a 
(tolvaj, betörő, rabló) bűnözők, azzal a 
szándékkal indulnak útra, hogy vmit/  bár-
mit megszerezzenek.

portyázik tn ige ritk 1. Felderíti a kör-
nyéket, körülnéz; terepel. 2. Prostituált üz-
letszerű kéjelgést folytatva ügyfelet szólít 
le, magát kínálja; rodázik.

postásragasztó fn gúny Orrváladék, 
takony; zselé.
postásszemű fn ritk, gúny Kancsal; 

szemes. [< Ti. Egyik szemével az utcát, 
másik szemével a házszámot nézi].

poszoknya fn ritk Rejtett zseb a ruhán 
(elsősorban a szoknyán belül), amelybe a 
lopott tárgyakat teszi a tolvaj; poszotyi. [< 
poszotyi × szoknya, ti. a szoknyán is le-
het].

poszotyi fn Áruházi tolvajok (gyak. oláh 
cigány asszonyok) ruhája (elsősorban szok-
nyája) alatti rejtett zseb, tolvajzseb. [< cig. 
posotyi ’zseb’ (CigSz. 90)]. — poszoknya, 
poszütyő.

poszotyis fn ritk Áruházi tolvaj, akinek 
a ruhája alatt rejtett ún. tolvajzseb van. Vö. 
bugás. [< poszotyi].

poszt fn Ajtónál őrködő rendőr vagy 
börtönőr; ajtónálló.



posztó póz

262

posztó fn ritk 1. Rabruha; sitiruci. 
2. Durva ember; gyökér.
poszütyő fn ritk Lopott tárgy elrejtésé-

re szolgáló tartó a ruhán; poszotyi. [< cig. 
posotyi ’zseb’ (CigSz. 90) × szütyő ’tás-
ka’].

pótanya fn 1. Női pártfogó. 2. Ügyvéd-
nő, (kirendelt) védő; óvó.

pótapa fn 1. Férfi pártfogó. 2. Ügyvéd, 
(kirendelt) férfi védő; óvó.

póter fn (Azonnali) szabadulás. — 
zsav kér, zsatér. ~t megy/ dzsal: Szabadláb-
ra kerül, kiszabadul. — ballag, elhagyja 
a pokol kapuját, gyógyul, kicsúszik, ki-
dzsa ló zik, kimegy, kiszakad, leszerel, 
megmenekül.

pótlék fn Az az étel a börtönben, amit 
reggelinél a kenyér mellé adnak. (Pl. vaj, 
sajt, dzsem, felvágott. Ennek mennyisége, 
hogy a napi 40 dkg kenyéradag mellé ki 
mennyit kap, aszerint változik, hogy mi-
lyen munkát végez a fogvatartott. Ha vki 
nem dolgozó, akkor 7 dkg pótlék jár a reg-
gelihez, ha könnyű fizikai munkát végez, 
12 dkg, ha nehezet, akkor 15 dkg.)

pótnyom fn Pótnyomozás, a nyomozás 
lezárása után tisztázatlannak bizonyult v. 
újabb tények felkutatására, ill. vizsgálatára 
elrendelt nyomozás; csikó2.

potova fn 1. Adomány, ajándék (vmilyen 
szívességért cserébe); hepiszer. 2. A bör-

tönben a védelemért adott cigaretta, kávé; 
adó. 3. Kenőpénz, megvesztegetésre fel-
ajánlott pénz; hálazsozsó. [< potovázik 
’lefizet, megveszteget’; vö. tny. potova! 
’add vissza!’ (Szir. 42)].

potováz(ik) ts ige 1. Fizet, kifizet, vissza-
fizet, adósságot, tartozást megad; kicsenget. 
2. Lefizet, megveszteget. Ik: le~. [potova 
?↔ cig. potjinel ’fizet’ (Vek. 135)].— adó
zik, bundázik, keneget, leadózik, le
csengeti a lét, lebundáz, ledeláz, lejat
tol, lepotovál, lepotováz, letejel, lezsíroz, 
megbundáz, megzsíroz, olajoz, palira 
vesz, potyináz(ik), smírol2.

pótszem fn Szemüveg; hemüveg.
potyautas fn Olyan fogvatartott a zár-

kában, aki nem tartozik senkihez, nem 
szól bele semmibe. Gyere át hozzánk lakni 
a 120-asba! – De tele vagytok, úgy tudom. 
– Igen, de van egy potyautas, azt majd ki-
cseréljük veled.

potyináz(ik) ts és tn ige ritk 1. Lefizet, 
megveszteget; potovázik. 2. Fizet, kifizet, 
visszafizet, adósságot, tartozást megad; ki
csenget. Rendesen potyinázik a csávó? [< 
cig. potjinel ’fizet’ (Vek. 135)].

potyinel ts ige Fizet, kifizet, visszafi-
zet, adósságot, tartozást megad; kicsenget. 
Potyinel a védelemért a csávó. Ik: ki~. [< 
cig. potjinel ’fizet’ (Vek. 135)].

potyinesz →Vifil ~?
potyonáz(ik) ts ige Fizet, kifizet, visz-

szafizet, adósságot, tartozást megad; ki
csenget. [< cig. potjinel ’fizet’ (Vek. 135)].

potyonel Fizet, kifizet, visszafizet, 
adósságot, tartozást megad; kicsenget. Ik: 
ki~. [< cig. potjinel ’fizet’ (Vek. 135)].

pottyant tn ige Székel, nagydolgát vég-
zi az illemhelyen; kulázik.

pottyantó fn Vécé, illemhely; retyó.
póz I. fn →Behódolási ~. →Bűnvádis ~. 

II. mn Jó, kiváló; lácsó. Ez nagyon póz!
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pöcsi fn Ember, férfi; fószer.
pöcsös fn Ember, férfi; fószer.
pökölics I. mn Kicsi; csutri. II. fn Kis 

termetű ember. Itt csak egy pökölics fér be, 
túl kicsi az ablak.

pöpec mn Jó, kiváló, remek; lácsó. Pöpec 
ez a verda!

pörgés fn Kapkodás, sietség. Mi ez a 
nagy pörgés?

pörget ts ige Becsap, rávesz vmire; 
megvezet. Jól pörget a csávó!
pörgető fn 1. Az a személy, aki gyufá

záskor a gyufásdobozokat kevergeti. 2. ritk 
(Por vagy tabletta alakú) (met)amfetamin 
tartalmú kábítószer; szpíd.

pörgő ~be rak/ tesz, Beültet a ~be: Be-
csap, félrevezet, rászed; megvezet. Jól be-
ültettük a pörgőbe a verebet ’Jól becsap-
tuk az illetőt’. ~ben van: Különböző ürü-
gyekkel folyton kéregetnek, rendszeresen 
kicsalnak, elvesznek tőle vmit (cigarettát, 
kávét, pénzt). [< Eredetileg a kifejezést 
kártyával kapcsolatban használták, ha ket-
ten összejátszottak egy harmadik ellen].

pörög tn ige 〈Prostituált〉 sokat dolgo-
zik, sok ügyfelet fogad.

pörpölszkáj fn (Met)amfetamin tartal-
mú kábítószer; szpíd. [< ang. purple ’lila’ 
+ sky ’ég’].

pötyög tn ige Soroz, gyors ütéseket üt; 
legépel. Láttad már pötyögni? Akkor vi-
gyázz vele!

pöttyös fn 1. Futball-labda. Elrúgja a 
~t: Eljátssza az utolsó esélyét. — zsuga. 
2. Dominó; kő.

prala fn Testvér, fivér. 〈Megszólítás-
ként is〉; haver. [< cig. phral (hívó esetben: 
phrala) ’fivér’ (CigSz. 95), pral (prala, 
hívó eset) ’ua.’ (Vek. 135)].

préda fn ritk Áldozat; pancser.

prém fn Haj; séró. Hogy áll a fejeden 
az a prém?!

prémvadász fn Fodrász; figaró. Keress 
már egy prémvadászt! Hogy nézel ki?

preparál ts ige A tiltott tárgyak elrejté-
séhez helyet alakít ki (pl. a szivacsmatrac-
ban, ablakkeretben).

prézlibetyár fn Magát tekintélyesnek, 
elismertnek (menőnek) képzelő, annak tet-
tető, de többiek által akként el nem foga-
dott fogvatartott, szájhős; álmenő.

prézlimájer fn Magát tekintélyesnek, 
elismertnek (menőnek) képzelő, annak tet-
tető, de többiek által akként el nem fogadott 
fogvatartott, szájhős; álmenő. [< szleng 
prézli ’gyenge; jelentéktelen, senkiházi’].

pribék fn pej, gúny Besúgó; vamzer.
priccol tn ige ritk Fél; rinyál.
priccs fn 1. Ágy; dikó. 2. Felhajtható 

és a falra zárható deszkaágy a börtönfog-
dában.

prikezsia (prikézsia is) fn Balszerencse, 
pech, szerencsétlenség. It tesz rá: Megát-
kozza, rosszat kíván neki. Tiszta prikezsia 
ez a csávó, akármit bízok rá, mindent el tud 
baszni! [< cig. prikezhija ’szerencsétlenség, 
baleset’ (CigSz. 91)]. — priki.

priki fn Balszerencse, pech, szerencsét-
lenség; prikezsia. [< prikezsia ’ua.’].

princ fn Jó beosztású, a börtönben jó 
helyen dolgozó elítélt, aki viszonylag sza-
bad mozgási lehetőséggel (és ált. informális 
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hatalommal) rendelkezik (pl. könyvtáros, 
írnok, raktáros). Ö: siti~. [< ném. Prinz 
’herceg’]. — rabminiszter, sitiprinc.

princség fn Jó beosztás a börtönben 
(ált. írnoki vagy könyvtárosi állás).

próbacigány mn és fn (Cigányul nem 
tudó) félig magyar, félig cigány (személy); 
romungró.

próbálgat ts ige Kötekedik, ingerel, bosz-
szant, minduntalan zaklat, akadékoskodik, 
szemtelenkedik, szemtelenül vizsgálgat, mé-
reget; felkóstol.

próbálkozás fn ritk Kihallgatás; vam
zeroltatás.

próbanéger mn és fn Cigány (személy); 
bokszos.

problémamegoldó fn 1. Bérgyilkos; 
hóhér. 2. Illegális adószedő, tartozásbehaj-
tó; beszedő. 3. Börtönkommandós; fekete
kutya. 〈Ált. tsz.-ban:〉 Problémamegoldók: 
Börtönkommandó.

profi I. mn Jó; lácsó. II. fn gúny Pros-
tituált; rinya.

profisztár fn ritk Vmiben nagyon jó, 
ügyes ember. — nagymogul, raj, sztár. 
Vö. ken.

pronyinger fn gúny 1. pej 〈Cigányok 
által használva:〉 Nem cigány, magyar; 
paraszt. 2. Műveletlen, buta; gyökér. [< 
prosztó, paraszt ’ua.’].

pronyó fn gúny 1. pej 〈Cigányok által 
használva:〉 Nem cigány, magyar; paraszt. 
2. Műveletlen, buta; gyökér. [< prosztó, 
paraszt ’ua.’].

prosti fn Prostituált; rinya.
prosztó fn gúny 1. Paraszt 〈ált. nem 

sértésként használva〉. — odákovics. 2. pej 
〈Cigányok által használva:〉 Nem cigány, 
magyar; paraszt. 3. Műveletlen, buta; gyö
kér. 4. Rendőr; zsaru. [< cig. prōsto ’pa-
raszt’ (Vek. 136)].

protis mn és fn ritk Protekciós, protek-
cióban részesülő (személy); csókos.

protkós mn Protekciós, protekcióban 
részesülő (személy); csókos.

pröli fn ritk Honda Prelude kétajtós 
sportautó.

prücök fn Gond, baj; tré. Na, mi a 
prücök?

prücsköl tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

prütyköl tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug.

puccparádé fn Teljes öltözet. Mit kell 
viselni a beszélőn? – Puccparádét. (Azaz 
az ing és nadrág mellé kabátot is venni 
kell.)

puceráj fn Mosoda. Hol dolgozol? – A 
pucerájban.
pucérfejű mn Kopasz; úszósapkás.
puckol ts ige Orrát piszkálja, és az orr-

váladékot sodorgatja, majd eldobja; fiká
zik. Vágd már nyakon, mit puckol itt!

pucok fn Takony, orrváladék; zselé.
pucol tn ige 1. Szökik, szökésben van; 

télakol. Ik: meg~. 2. Siet; tempózik.
pucolós mn és fn 1. Szökésben lévő, 

körözött (személy). — szökős, tiplis, tipli
zős. 2. Olyan (ember), aki mindig megpró-
bál megszökni a börtönből; tiplizős.
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pucolóskodik tn ige (Szökés miatt/ 
után) bujkál, rejtőzködve él; dekkol.

pucoltat ts ige Szökött személyt bújtat, 
segít. — bunkeroltat, hédereztet.

pucus fn ritk Férfi nemi szerv, hímvesz-
sző; dákó. [< puca ’ua.’].

púder fn 1. Nagyot mondás, füllentés; 
hazugság; kamu. 2. Mellébeszélés, köntör-
falazás; rizsa. Nem kell a púder, mondd a 
tutit!

púderol tn ige Mellébeszél, köntörfa-
laz; rizsázik.

púderszöveg fn 1. Nagyot mondás, fül-
lentés; hazugság; kamu. 2. Mellébeszélés, 
köntörfalazás; rizsa.

puding fn Kövér, elpuhult ember; pa
cal.

pufajka fn 1. Dzseki; jakó. 2. Kabát; 
pufi. Szh: →Vastag, mint a ~ ujja. Olyat 
→szart, mint a ~ ujja.

puffogtató fn Lőfegyver; célszerszám.
pufi fn Kabát. — jakó, kényszerzub

bony, lajbesz, lajbi, mikádó, pufajka, 
pufiruha, zubonó.

pufiruha fn ritk Kabát; pufi.
pujáló mn Pénzes, gazdag; vastag. [< 

pujáró ’ua.’].
pujáró mn 1. Vagány, belevaló; jassz. 

2. Pénzes, gazdag; vastag. [< cig. pujāro 
’csibész’ (Vek. 137)].

pujáróskodik tn ige Felvág, anyagi hely-
zetével dicsekszik, urizál, kérkedik, fölé-
nyeskedik; habisztiskedik. [< cig. pu jā ro 
’csibész’ (Vek. 137)].

pukk fn 1. Levegőpumpa asztmások-
nak. 2. ~ra megy: a) (Anyagilag, egészsé-
gileg) tönkremegy; lepukkan. b) A rend-
őrség, illetve a büntetés-végrehajtás kezére 
jut, börtönbe kerül; bebukik. ~ra tesz/ 
vág: a) Megöl; hazavág. b) Leüt; lepad
lóztat. c) Agyonüt; kisimít. d) Kisemmiz, 

kifoszt, tönkrever (pl. kártyában), tönkre-
tesz, elszegényít; lefoszt. ~ra vág: Feltör 
egy autót; felnyom. ~ra vágja magát: Ön-
gyilkosságot követ el; hazavágja magát. 
~on van: a) Kifogyott, elfogyott mindene, 
elszegényedett; lecsövesedik b) Fáradt; le
harcolt. c) Idegileg kikészült; bereccsen. 
d) Nagyon gazdag; vastag.

pukkantó fn Fenék; bul. Pukkantón 
rúglak! [< pukkant ’szellent, fingik’].

pul (púl is) fn Titkos dolog. ~ban: Ti-
tokban. Ezt pulban kell megcsinálni! ’Ezt 
titokban kell megcsinálni!’

puláru (púláru is) fn ritk Börtönbe 
becsempészett tiltott dolog (drog, alkohol 
stb.); zugáru.

pulbuzi (púlbuzi is) fn Homo szexua li-
tá sát titkoló homoszexuális. — spúlbuzi, 
titkosbuzi, titokbuzi. Vö. ratyi.

pulicer fn ritk Rendőr; zsaru. [< police 
’rendőrség’ × Pullitzer József, magyar szár-
mazású újságíró, az egyik legrangosabb 
újságírói díj névadója].

pulikutya fn gúny Hízelgő, törleszke-
dő ember; nyálgép.

puliszka fn Gyenge, lenézett ember; 
nudli.

pulos (púlos, pullos is) mn és fn 1. Fu-
kar, irigy, önző (ember), aki társai elől el-
dug mindent, eltitkolja, mije van, a dolgait 
(pl. cigarettáját) másokkal nem osztja meg; 
tárolós. 2. Titkos. ~ cigi: Titokban elszí-
vott cigaretta.

puloskodik tn ige Zsugori módon vi-
selkedik, nem osztja meg a javait a társa-
ival.

puloskodó mn és fn Fukar, irigy, önző 
(ember), aki társai elől eldugja a dolgait, 
velük nem osztja meg; tárolós.

pulóver fn 1. A mellizom edzésére hasz-
nált speciális gyakorlat. 2. →Hátulkötős ~.
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pulóverezik tn ige A mellizom meg-
erősítésére szolgáló speciális gyakorlatot 
végez.

pulyka fn Irigy, zsugori ember; tárolós. 
[?< pulos ’ua.’].

pulykaól fn 1. Zárka; cella. 2. Rendőr-
ségi fogda; pandesz. 3. Magánzárka, egy-
személyes elkülönítő zárka; fogszi.

pulykáskodik tn ige Zsugori módon 
viselkedik, nem osztja meg a javait a tár-
saival. Mit pulykáskodsz? Adjál egy szál 
cigit! [?< puloskodik ’ua.’].

pumaszag fn Bűz, büdösség; kandesz. 
Te, itt nagyon pumaszag van. Mosott lábat 
mindenki?

pumaszagú mn Büdös; kandesz. Pu-
maszagú ez a cipő.

pumpál tn és ts ige 1. Kis súllyal gyors 
húzásokat végez, hogy a kart erősítse, il-
letve vastagabbá tegye. 2. Közösül; dug. 
3. Kábítószert ad be (magának); belő.

punci fn Nő, lány; gádzsi. [< punci ’női 
nemi szerv’].
puncicsősz fn ritk Nőt védelemért, pén-

zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
puncilógus fn Nőgyógyász. — sunci-

lógus.
puncis fn Nő, lány; gádzsi.
punciz(ik) tn (és ts) ige Közösül, vkit 

magáévá tesz; dug.

puncus fn 1. Női nemi szerv; mizs. 
2. Nő, lány; gádzsi.

puncs fn Hízelgés. Nem kell a puncs!
puncsol tn ige Hízeleg; nyal. Mit puncsol 

ez itt neked?
puncsos mn és fn Protekciós, protekci-

óban részesülő (személy); csókos. Puncsos 
vagy, azért sikerült!

puniella fn ritk Nő; gádzsi.
punka fn Női nemi szerv; mizs.
punya fn ritk Kenyér; máró.
punyer fn Rabló. — betyár, erőszakos/ 

fegyveres kéregető, kajakkéregető, katona, 
kéregető, rabis, rablófajzat, rózsasanyi, 
útonálló. Vö. az egyetemen erőszakon 
végzett, zsivány.

punnyad tn ige Lazít, pihen; pihizik. 
Itt punnyad egész nap!

púp fn Adósság; sár. Van már púpod?
pupák fn Egy szál cigaretta; bláz. Tesa, 

dobj már egy pupákot a csacsogómba! 
’Barátom, adj egy cigarettát!’

púpos mn Gazdag; vastag. ~ →mer-
dzsó/ →merci.

púposkodik tn ige Erősködik, kitartó-
an győzköd. Nézzük már meg azt a helyet! 
Itt púposkodik egész este, hogy tele van lé-
vel. De ha nem lesz ott semmi, kitaposom 
a beled!

pur1 tn ige Szellent, fingik; kanyerol.
pur2 fn Szellentés, fing; végbélfütty.
purcinál tn ige ritk Nagyképűsködik, 

dicsekszik, kérkedik, feldicséri magát, fö-
lényeskedik; habisztiskedik.

purel tn ige Szellent, fingik; kanyerol.
puri mn és fn Öreg (ember). ~ romnyi: 

Idős(ebb) nő, öregasszony; mumi. [< cig. 
phūro, phuro ’öreg’ (Vek. 131]. — púró. 
Vö. ratata, mumi.

púró (puró is) mn és fn 1. Öreg, idős; 
puri. Púró gádzsi: Öreg nő; mumi. 2. Idős 
férfi; ratata. 3. Már hosszabb ideje bünte-
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tését töltő fogvatartott. 〈Megszólításként is〉; 
haver. — dinoszaurusz, élő halott, kapi
tány, nyugdíjas, obivankenobi, öreg (bak
kecske/ bútor(darab)/ csocsesz/ hal/ harcos/ 
motoros/ róka/ sittes/ zsivány, öregfiú, rája, 
ratata, régi bútor(darab)/ harcos/ hús/ mo
toros/ zsivány, róka, teknős, vén cápa, vén 
iszapszemű rája, vén róka/ sittes/ szárcsa, 
veterán. Vö. sittes. [< cig. phūro, phuro 
’öreg’ (Vek. 131].

purol (púrol is) ts ige ritk 1. Mentege-
ti magát. 2. Dicsér, felmagasztal; fényez. 

~ja magát: a) Nagyképűsködik, bekép-
zelten, provokatívan viselkedik, hőzöng, 
erejével kérkedik, magát a többieknél erő-
sebbnek, fontosabbnak mutatja; menős
ködik. b) Nagyképűsködik, dicsekszik, 
kérkedik, feldicséri magát, fölényeskedik; 
habisztiskedik. Ik: be~. [?< cig. phurārel 
’öregít’ (CigSz. 96)].

púróskodik tn ige Öregesen viselkedik. 
〈Kérdés ahhoz, aki az enyhe idő ellenére is 
téliesen öltözött fel:〉 Mi van, púróskodsz? 
Nincs még tél! [< púró ’öreg’].

púrósodik tn ige Öregedik, őszül. 
Látom, már púrósodik az apád! [< púró 
’öreg’].

puszadó fn 1. Börtönőr; smasszer. 
2. Rendőr; zsaru. [< cig. pusado ’rendőr’ 
(CigSz. 92)].

puszavál ts ige (Késsel) szúr; puszovál. 
[< cig. pusavel ’(meg)szúr, agyonszúr’ (CigSz. 
92, Vek. 138)].

puszavel ts ige (Késsel) szúr; puszovál. 
Ik: agyon~, le~. [< cig. pusavel ’(meg)szúr’ 
(CigSz. 92, Vek. 138)].

puszaveló fn Bicska, kés; bugyli. Vi-
gyázz, puszaveló van nála! [< puszavel 
’szúr’]. 2. Börtönőr; smasszer. Vigyázz, jön a 
puszaveló! [?< puszaveló ’kés’ × puszadó 
’rendőr’].

puszi R: Adj egy ~t, legyünk buzik!: tréf 
〈Ugratásból mondott rigmus:〉 Legyünk 
barátok! Puszira: Ellenszolgáltatás nélkül, 
potyára, ingyen. Puszira megy: Fizetetlen, 
ingyenes. Puszira nem adok! Puszira akart 
cigit kérni. — habókra, lejmre, linkre.

puszovál ts ige (Késsel) szúr, késel. — 
agyonpuszavel, beolt, lepuszavel, odarak
ja/ odatartja/ odateszi neki, olt, pu sza vál, 
pu sza vel. [< cig. pusavel (meg)szúr’ (CigSz. 
92, Vek. 138)].

pusztul Szj: ~j, gurulj!: Menj innen, ta-
karodj! Vö. leakad. Ik: le~, meg~.

putri fn ritk 1. Zárka; cella. 2. Lakás; 
kéró.
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putris mn (és fn) 1. Cigány; bokszos. 
2. Szegény(es); csóró. 3. Koszos, piszkos; 
redvás. Nagyon putris a zárka.

puttasz fn Prostituált; rinya.
puttony fn Rég Szigorított őrizet. (Egy-

kor a visszaesőknek adott, 1985-ben meg-
szűnt büntetési nem; a többszörös vissza-
esők kiszabott ítéletéhez hozzáadott plusz 
öt év büntetés, amiből minimum hármat le 
kellett tölteni.)

putyerka fn A fogvatartott teljes fel-
szerelése, minden holmija; cumó. Ez az 
egész putyerkád?
putyilovművek fn Börtönüzem, ahol 

a fogvatartottak dolgozhatnak. [< Putyilov 
Művek, az orosz-szovjet munkásmozgalom 
történetéből ismert szenpétervári gyár].

puttyog tn ige 1. Duzzog, elégedetlenke-
dik; kaffog. 2. Szellent, fingik; kanyerol.

püfékel tn ige Cigarettázik; blázol.
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rabábécé fn ritk 1. Az elítéltek kopogá-
sos jelbeszéde, amit ma már csak nagyon 
kevesen ismernek és használnak; morze. 
2. A rabok jelbeszéde, amit ált. két kézzel 
vagy nagyobb távolságra fehér rongy segít-
ségével mutogatnak. (A rabábécé kézjeleit 
ld. a Mellékletben.)

rabbér fn A börtön által adott fizetés; 
adomány.

rabbi fn ritk Rablás; rabi. [< rabbi ’zsi-
dó lelkész’ × rablás].

Rabcájtung fn ritk Börtön Újság; Kib-
li cájtung.

Rabcejtung fn Börtön Újság; Kib li-
cájtung.

rabfogó fn ritk A cellaablak rácsa; ab
lakdísz.

rabi fn Rablás. — erőszakos (kölcsön)
kéregetés, fegyveres kéregetés, fosztás, 
főrabbi, idegenvezetés, kéregetés, lepu
colás, leütéses kéregetés/ lopás, rabbi, ve
rekedéses lopás. Vö. itatósrablás.

rabija fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. 
[< cig. robija ’börtön’ (Vek. 141) × rab 
’fogvatartott’].

rabis fn ritk Rabló; punyer.
rableves fn Bableves, amibe minden 

ehető dolog és bab van kerálóval összefőz-
ve; béemvéleves.

rablófajzat fn ritk Rabló; punyer.
rabminiszter fn Jó beosztású, a bör-

tönben jó helyen dolgozó elítélt, aki vi-
szonylag szabad mozgási lehetőséggel (és 

ált. informális hatalommal) rendelkezik 
(pl. könyvtáros, írnok, raktáros); princ.

rabnarancs fn ritk, tréf Hagyma.
rabó fn Rabszállító autó. — bádog

doboz, búbostaxi, csacsifogat, dilikocsi, 
dögszállító, fapados, fegyencjárat, gu
ruló ketrec, hullaszállító, húsos(kocsi), 
hússzállító, kalitka, káposztaszállító, 
ke re kes zeb ra, konzervdoboz, lambada-
autó, limó, limuzin, majomszállító, mese
autó, pampabusz, rabomobil, rabotursz, 
rácsos busz, szürke, találkozó, taxi, tor
nádó, turistabusz, zsatartravel. Vö. ri
maráma.

rabomobil (rabómobil is) fn Rabszál-
lító autó (esetleg busz); rabó. [< rab + 
(aut)ó mobil].

rabotursz fn ritk Rabszállító autó; rabó. 
[< rab + tours].

rabszolga fn gúny Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska.

ráca fn Kacsa. [< cig. rāca ’ua.’ (Vek. 
139)].

rácsap tn ige ritk Autót feltör; felnyom.
rácsavar ts ige Megüt; beborít.
racska fn Kábítószerként használt ra-

gasztó (Palmatex, Palmafix, Palmament) 
zacskóba öntve; szipu.

racskázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik. [< recskázik ’ua.’].

racsnizik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik. [< recskázik ’ua.’].

R
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rácsos fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt. ~ 
akadémia/ doboz/ egyetem/ kaptár/ szálló: Ua. 
Most végeztem a rácsos akadémián ’Most 
szabadultam’. ~ busz: Rabszállító autó; rabó.

radar fn 1. Fül; lokátor. 2. Besúgó; 
vamzer. Ezt a radart jól ránk állították!

radaroz(ik) tn ige Hallgatózik, fülel. — 
kagylózik, sunál, sunáz(ik), sunel, szo lá-
rozgat.

radiátor fn ritk, gúny Homoszexuális; 
ratyi. [Ti. meleg].

rádió fn ritk, gúny Áruló, besúgó; vam
zer.

rádiós fn gúny Áruló, besúgó; vamzer.
rádzsal ts ige ~ vmire, vkire: Vmi, vki 

iránt érdeklődni kezd, hogy megszerezze; 
rámozdul.

ráénekel ts ige Ráfog, ráken, alaptala-
nul gyanúsít, vádol vkit vmivel; rávarr.

ráfacsál tn ige Pórul jár; trére fut.
rafinált Szj: Legyél ~, baszasd seggbe 

magad!: Ne próbálj ravasz lenni, mert úgy 
se sikerül! 〈ti. nincs hozzá elég eszed〉.

rafináltkodik tn ige Ügyeskedik, trük-
közik; simliskedik.

rafkós mn 1. Rafinált, ravasz, agyafúrt, 
minden hájjal megkent, élelmes, fortélyos, 
furfangos. — agyas, akadémikus, baldó-
ver, betyár, bölcs, buzsángló, buzsanglós, 
csiszolt, dzsanista, firnyákos, gógyis, 
kany ha ló, kicsiszolódott, kifinomult, ki
képzett, kipallérozott, koránkelt, pallé
rozott, simlibúvár, simlis, trükkös, vá
gós, zsivány. 2. Okos, eszes; duplafejű.

rafkósság fn Okosság, rafináltság, ra-
vaszság, élelmesség.

raga fn Ondó; apatej.
ragad →Seggébe ~ a keze. Szh: ~ a 

keze, mint a kenyérre a vaj: ritk Nagyon 
szeret lopni, gyakran lop.

ragarongy fn Önkielégítésnél az ondó 
felfogására használt rongy (ált. a törölkö-
zőt használják erre a célra). — fékrongy, 
törlőruha.

ragasztó fn Kábítószerként használt 
ragasztó (Palmatex, Palmafix, Palmament) 
zacskóba öntve; szipu.

ragasztózik tn ige Kábító hatású anya-
got tartalmazó, zacskóba tett ragasztósze-
rekből (elsősorban Palmatexből, Pal ma fix-
ből) kiáramló gőzt a szájára tett zacskóból 
kábítószerként belélegzi. Ik: be~ik. — 
anyagozik, szinyózik, szipózik, szipuzik. 
Vö. anyagozik.

ragázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik.

ráhajt ts ige ~ vmire, vkire: Vmi, vki 
iránt érdeklődni kezd, hogy megszerezze; 
rámozdul.

rahedli fn Börtönbe küldött csomag 
(az élelmiszer havi 5 kg, a tisztasági havi 
20 kg lehet). — doboz, pakk, paksaméta, 
szajré, túlélőcsomag.

ráhegeszt ~ik az →ajtót.
ráhegyez ts ige ~ vkire vkit: Hergel, 

bujtogat vkit, hogy az vkibe belekössön, 
molesztálja, vagy épp megverje; oltogat.

ráindít ts ige Hergel, bujtogat vkit, hogy 
az vkibe belekössön, molesztálja, vagy épp 
megverje; oltogat.

ráindul tn ige Rákap, rászokik vmire; 
rákattan.

ráizgul tn ige 1. Beleszeret, megkedvel, 
megkíván (ételt, nőt stb.); megcsíp. 2. Fe-
jébe vesz, makacsul ragaszkodik hozzá. 
Józsi teljesen ráizgult erre a balhéra ’Józsi 
minden áron el akarja követni ezt a bűn-
cselekményt’.

raj mn (és fn) 1. Nagyon jó, kiváló; 
lácsó. 2. Hozzáértő, vmiben nagyon jó; 
profisztár. 3. Gazdag; vastag. ~ba teszi 
magát: Csinosan felöltözik (mert pl. beszé-
lőre megy). 4. A többieknél erősebb, magá-



rája rángat

271

nak öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, 
társai által vezetőnek elfogadott fogvatar-
tott; menő. [< cig. raj ’úr; király’ (CigSz. 
97)].

rája fn ritk Már hosszabb ideje bünte-
tését töltő, börtönben lévő, sokat tapasztalt 
fogvatartott; púró. Vén iszapszemű ~: Ua.

rajgaz fn A többieknél erősebb, magá-
nak öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, 
társai által vezetőnek elfogadott fogvatar-
tott; menő.

rajoskodik tn ige 1. Nagyképűsködik, 
beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; me
nősködik. 2. Nagyképűsködik, dicsekszik, 
kérkedik, feldicséri magát, fölényeskedik; 
habisztiskedik.

rajz fn Kártyalap egyféle megjelölése; 
cinkelés.

rajzol ts ige 1. Lop; csór. 2. ritk Pénzt 
hamisít; ledupláz. 3. Szj: ~jak neked 
egyet?: Nincs, honnan vegyek?

rajzoló fn Tolvaj; bugás.
rajzos1 fn Tolvaj; bugás. [< tny. rajzol 

’lop’ < ném. reißen ’szakít, magához ragad, 
megkaparint’].

rajzos2 mn Ürülékkel szennyezett, szaros 
〈elsősorban alsónadrágra mondva〉; kulás.

rak →Hídba ~. →Gyászba ~. →Terror-
ba ~. Ik: meg~.

rák →Húzz a ~ba!
rákattan tn ige Rászokik. — ráindul, 

rázizzen.
rakéta fn 1. Egy szál cigaretta; bláz. 

2. (Ált. vastagra tömött) marihuánával töl-
tött cigaretta; spangli. 3. Öreg férfi; ratata. 
Ö: csont~.

rákiabál ts ige Felhánytorgat, (méltat-
lankodva) szóvá tesz. Nem kell cigi! – Mi-
ért? – Mert a múltkor is rám kiabáltad, 
rosszul esett.

rakló (rákló is) fn gúny 〈Cigányok által 
használva:〉 Nem cigány, magyar; paraszt. 
〈Megszólításként is〉; haver. [< cig. raklo, 
rāklo ’nem cigány fiú’ (Vek. 139)].

rákóci fn Rég Ötvenforintos bankjegy. 
[< A régi ötvenforintos bankjegyen II. Rá-
kóczi Ferenc képe volt látható].

rákócitér fn ritk Folyosó a női börtön-
ben. Vö. trepni. [< A prostituáltjairól hír-
hedt budapesti Rákóczi térről].

rákos mn és fn ritk, gúny, pej Rendkí-
vül ellenszenves, rosszindulatú, utálatos 
(személy); gennygóc. Ki volt az előadód? 
– Az a rákos, a nagyon szemét geciláda!

ráksánke fn 1. Betegség; ráksenke. 
Elérte a ráksánke: Lebetegedett. 2. Bánat, 
szomorúság. — betegség, ráksenke.

ráksenke fn 1. Betegség. — szopor
nyica, ráksánke. 2. Bánat, szomorúság; 
ráksánke.

rambó fn pej Homoszexuális; ratyi. 
Szólj annak a rambónak, tűnjön az asztal 
közeléből is! (Ti. homoszexuális a régi bel-
ső börtöntörvények szerint nem ülhetett 
az asztalhoz, sőt nem is érhetett hozzá.) [< 
Rambo, amerikai akciófilmek magányos 
hőse × ratyi ’homoszexuális’].

rambóskodik tn ige Nagyképűsködik, 
beképzelten viselkedik, magát a többieknél 
erősebbnek, fontosabbnak mutatja, jóllehet 
erre semmilyen (erő- vagy észbeli, anyagi) 
alapja nincs; álmenősködik.

rámozdul ts ige ~ vmire, vkire: 1. Vmi, 
vki iránt érdeklődni kezd, hogy megszerez-
ze. Most tényleg rámozdultál a csajomra 
(balhémra)? — rádzsal, ráhajt. 2. Meg-
próbál megütni. Vö. beborít. Rámozdult a 
kidobóra, a másik lecsapta azonnal.

ráncigál ts ige Különböző ürügyekkel 
folyton kéreget vkitől; húzogat.

rángat ts ige Különböző ürügyekkel 
folyton kéreget vkitől; húzogat.
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ránt →Csőre ~ja magát. →Csőre van 
~va. →Faszra ~.

rányi fn 1. Nő, lány; gádzsi. 2. Feleség, 
asszony; oldalfutó. 3. Prostituált; rinya. 
[< cig. rānji ’úrnő’ (Vek. 139)].

rányúl ts ige Megfog, elfog, nyakon 
csíp; begyűjt. Pont rányúltak a rendőrök 
a csávóra, nem volt szerencséje.

rápacsál tn ige Ráfizet, pórul jár; tré
re fut. Rápacsál, ha feldob! Mondd meg 
neki!

rápakol tn ige ritk Megüt; beborít.
ráparázik tn ige ~ik vmire: Izgul, fél 

tőle; rinyál. Ráparázik egy vizsgára.
ráránt tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 

hokizik. Megyek, rárántok, mert cizellált 
az idegrendszerem ’Megyek önkielégíteni, 
mert elég ideges vagyok’.

rárepül tn ige 1. Szemtelenül élősködik 
vkin, potyázik, (akár erőszakosan is) ki-
használ; rászáll. 2. Beleköt vkibe, ingerel, 
minduntalan zaklat; felkóstol. 3. Bűnöző 
(pl. zsebtolvaj) az áldozatát figyelemmel 
kíséri, követi (míg meg nem szerzi tőle, 
amit akar). — befog, rászáll, rátapad, 
vámpírkodik.
rárepülős mn és fn Erőszakosan, ar-

cátlanul törtető (ember); kannibál.
rározsdál ~ az ajtó←.
rasaj fn Homoszexuális; ratyi.
rászáll tn ige 1. Szemtelenül élősködik 

vkin, potyázik, (akár erőszakosan is) ki-
használ. — rárepül, vámpírkodik. 2. Be-
leköt vkibe, ingerel, minduntalan zaklat; 
felkóstol. 3. Bűnöző (pl. zsebtolvaj) az 
áldozatát figyelemmel kíséri, követi (míg 
meg nem szerzi tőle, amit akar); rárepül.

rászárad ~ a →lakat.
rászedő fn ritk Csaló; simlis.
rata fn ritk Öreg férfi; ratata. [< Rata 

’II. világháborús szovjet harci repülőgép 

vadászgép (Polikarpov I–16)’ × ratata 
’öreg férfi’].

rátapad tn ige Követ; rárepül.
ratata fn 1. ritk Öreg férfi. — csótány, 

kriptaszökevény, mumi, múmia, öreg 
kecske, őskövület, púró, rakéta, rata, 
vén köcsög. Vö. puri. 2. Régóta börtön-
ben lévő rab, jó ideje börtönbüntetését töltő 
fogvatartott; púró. [< tata ’öregember’].

rátesz tn ige Megüt; beborít. Rátett 
egyet a sok hazugságért.
rátevő fn Tálca. Van rátevőd? Ideadod, 

eszek rajta.
ratyi fn gúny, pej Homoszexuális. [?< 

cig. rātji ’este, éjszaka’ (Vek. 140) × cig. 
rāklji, raklji, rakji, rakli ’(nem cigány) 
lány’ (Vek. 139)]. — buhi, burnyák, 
búza, buzeráncs, buzerátor, buzernyák, 
buzi, buznyák, buzogány2, buzzanat, 
buzzancs, ferde, forró, gennygóc, genny
láda, ge nyó lá da, homérosz, homi, homó, 
homok óra, homokos, kajla, langyi, lan
gyos, melegszendvics, pirosmasnis, radi
átor, rambó, rasaj, ratyikutya, ratyinger, 
ratyirambó, rezsó, rittyenet, rittyó, 
spermahajder, szokeráló(s), tátó, tátoj. 
Vö. bika, buzogány2, fáraó, fartúró, kö
csög, nyitott, pulbuzi, retúros, leszbi.
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Ratyifalva fn ritk Váci Fegyház és Bör-
tön; Melegház. [< ratyi ’homoszexuális’: a 
köztudomás szerint a váci börtönben a leg-
több a homoszexuális fogvatartott].

ratyiház fn ritk Rendőrség; jard.
ratyija fn 1. Szeszes ital; pia. 2. Pálin-

ka; pálesz. [< cig. rātjija ’pálinka’ (Vek. 
140)].

ratyikutya fn ritk, pej Homoszexuális; 
ratyi.

ratyináltkodik tn ige Homoszexuális 
kapcsolatot folytat; homokozik.

ratyinger fn ritk, pej Homoszexuális; 
ratyi.

ratyirambó fn pej, gúny Homoszexu-
ális; ratyi.

ráüt tn ige ritk Autót feltör; felnyom.
ravanc fn (Felszerelési tárgyak, eszkö-

zök meglétének) ellenőrzése; rovancs.
rávarr ts ige Ráfog, ráken, alaptalanul 

gyanúsít, vádol vkit vmivel. — ráénekel, 
rákiabál, ráver.

ravatal ~ra tesz: Megöl; hazavág. Ha 
még egyszer lopsz tőlem, ravatalra tesz-
lek!

ráver ts ige 1. Ráfog, ráken, alaptala-
nul gyanúsít, vádol vkit vmivel; rávarr. 
2. Megbüntet, büntetést kiszab; megmér. 
3. Megüt; beborít. Olyat ráverek, hogy ki-
döglik ez a köcsög! ’Úgy megütöm, hogy 
belepusztul ez a szemét!’

rázizzen tn ige 1. A neki tetsző dolgot, 
személyt megpróbálja megszerezni. Ráziz-
zen egy csajra. 2. Rászokik vmire; rákat
tan. Rázizzent a bokszra, filmre.

razzia fn A zárkák vagy a munkahely 
ellenőrzése, melynek célja a tiltott vagy 
veszélyes tárgyak felkutatása; hipis. [< 
razzia ’vmely terület rajtaütésszerű rend-
őri átfésülése, ellenőrzése bűnözők kézre 
kerítése végett’].

reccs fn Kiborulás, idegösszeomlás, ki-
merülés. Miért lógatja az orrát? – Hagyd! 
Reccs. ~en van: Kiborult, kikészült; be
reccsen.

reccsent ts ige ritk Autót feltör; fel
nyom.

recseg tn ige 1. Beszél; borbiszál. Te-
lefonon recseg az anyjával. 2. Búsul, kibo-
rul, nem bírja tovább, idegösszeomlást kap; 
bereccsen.
recsegő fn 1. Száj; muj. Fogd be a ~det!: 

Legyél csendben, hallgass el! Vö. eldugul. 
2. Hangszóró; hangos. Most szólítottak a 
recsegőben. Ö: táv~. 3. A fegyintézetben 
a látogatókkal való beszélgetésre használt 
helyiség; az ilyen beszélgetésre adott enge-
dély vagy alkalom; beszélő.

recsegtet ts ige Szomorít, keserít (pl. a 
családról beszél, vagy szomorú nótát éne-
kel); befordít.

recska fn Férfi önkielégítés; hoki.
recskakirály fn Gyakran önkielégítést 

végző férfi.
recskázik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést 

végez; hokizik.
redőny Lehúzták a ~t, ~ van: Vége van; 

finító. Mért búsulsz? – Redőny van! A csa-
jom lelépett.

redva fn Kosz, piszok. Csupa redva a 
budi! — dzsuva.

redvás mn Koszos, piszkos. Mitől olyan 
redvás a kezed? — dzsuvás, putris. Vö. 
fikamatyi.

regcsi fn ritk Reggeli.
regél tn ige ritk Beszél; borbiszál.
régi ~ bútor(darab)/ harcos/ hús/ moto-

ros/ zsivány: Már hosszabb ideje büntetését 
töltő, börtönben lévő (ezért kitanult, min-
den hájjal megkent) fogvatartott; púró.

regiszter Kihúzzák a ~ből: Rég Meghal; 
megmulázik.
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regula fn Házirend, a börtön szabály-
zata az elítéltek viselkedéséről. (Régen napi 
egy órán át fennhangon kellett olvasni.) — 
álmoskönyv.

rejbi fn ritk Gyufa; masina. [< ném. 
tny. Reiberl ’ua.’ (Wolf 265, Dahn 249)].

rejsz fn Férfi önkielégítés; hoki.
rejszol tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-

gez; hokizik. [< ném. reißen ’ránt, rángat, 
cibál’ (Dahn 249)].

reklámoz ts ige Kibeszél, elmond, ki-
fecseg; dalol.

remaj fn Félelem, ijedtség; majré. Beáll 
nála a ~: ritk a) Megijed; berinyál. b) Fél; 
rinyál.

remajozik tn ige Fél; rinyál.
remény A →lepényhal megy elöl, a ~ 

hal meg utoljára!
rend Szj: Tegyél ~et, mert ha bejön a 

főtörzs, megbassza a méhedet!: ritk 〈Felhí-
vás takarításra, reggeli takarítás előtt hasz-
nált kifejezés〉.

rendezvény Más ~en van: Nem helyén-
valóan, furcsán viselkedik.
rendőr fn pej Fegyőr, börtönőr; smasz

szer. [A rendőr, akinek a börtönben nincs 
hatalma, a rabok szemében alacsonyabb 
helyen áll, mint a börtönőr, ezért a börtön-
őrt rendőrnek tekinteni lenézést jelent.]

rendőrcsizma Szh: Olyan, mint hat pár 
~: gúny Buta, hülye. Vö. dilinyós.
rendőrkutya fn gúny, pej Besúgó, áru-

ló, aki a börtönőröknek, rendőröknek dol-
gozik, ezzel is hízelegve nekik; vamzer.

rendőrpárti fn gúny Besúgó, áruló; 
vamzer.

rendszám fn tréf Törzsszám, nyilván-
tartási szám.

renegát fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. [< renegát ’áruló, aki átáll az ellenség-
hez’].

répa fn Hímvessző; dákó. Cibálja/ He-
gyezi a It: 〈Férfi〉 önkielégítést végez; ho
kizik. Kicsavarja a It: Vizel; brunyál.

répázik tn (és ts) ige 1. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~. 2. 〈Férfi〉 ön-
kielégítést végez; hokizik.

repedék fn gúny, pej Prostituált; rinya.
repedés fn 1. Női nemi szerv; mizs. 

2. Prostituált; rinya. 3. A zárka ajtaján lévő 
kémlelőnyílás; cirkli.

repjegy fn LSD-vel átitatott bélyeg (ká-
bítószer); bélyeg.

repül tn ige Kábítószer hatása alatt áll; 
utazik.

repülő A ~ is leszállna érte: 〈Mondás 
félig elszívottan eldobott, otthagyott ciga-
retta láttán (amit a felfedezője ezután ált. 
fel is vesz)〉. Akkora csikket dobtál el, ami-
ért még leszállna egy repülő is!
repülőkötelék fn Besurranó tolva-

jok csoportja, akik egyszerre mennek be 
vhová. Vö. surdalovics.
repülős fn 1. Áruló, besúgó (akit az 

operatív tiszt azzal bíz meg, hogy bizonyí-
tékokat gyűjtsön egy tagadásban lévő gya-
núsítottra); vamzer. [Vö. malévreklám]. 
2. Besurranó tolvaj; surdalovics. 3. Visz-
szaeső bűnöző; zuhanóbombázó.
repülősó fn ritk Kábítószer; kábszi.
rés fn 1. Női nemi szerv; mizs. ~en van: 

Közösül, magáévá tesz; dug. 2. ~en van: 
a) Betörés közben őrt áll, figyel; hesszel. 
b) Néz, figyel; dikázik. ~ a pajzson: A biz-
tonsági rendszer hiányossága.
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reszel tn ige ~tek vkinek: Vége van, 
meghalt; megmulázik.

reszelés →Erőszakos ~.
reszketőleves fn Kocsonya.
reszketős mn Gyáva, félős; majrés.
retek fn 1. 〈A fegyőrök által használva:〉 

Elítélt; sittes. 2. Csúnya nő; dzsungáló. 
→Vén ~: Idősebb nő; mumi. 3. Cigány; 
bokszos.

retinapetting fn Szemezés, szem-
kontaktus, hosszas szembe nézés. Mi ez a 
retinapetting? Akarsz valamit? Verekedni 
szeretnél netán?

retúr fn Kölcsönös homoszexuális 
kapcsolat vagy aktus, amikor a két fél fel-
váltva aktív és passzív szerepű. Vö. dugás. 
[„Nemcsak szopat, de ő is szop, nemcsak 
dug, de őt is megdugják”]. ~ban játszik: 
Kölcsönös homoszexuális aktust vagy kap-
csolatot folytat; retúrozik.

retúros fn és mn 1. Homoszexuális 
(férfi), aki kölcsönös homoszexuális aktust 
vagy kapcsolatot (ld. retúr) folytat. ~ buzi/ 
köcsög: Ua. — kétéltű, kétütemű. Vö. 
ratyi. 2. Biszexuális; béka.

retúrozik tn ige Kölcsönös homosze-
xuális aktust vagy kapcsolatot (ld. retúr) 
folytat. — oda-vissza/ retúrban játszik. 
Vö. homokozik.

retyi fn ritk Illemhely; retyó.
retyija fn ritk 1. Szeszes ital; pia. 2. Pá-

linka; pálesz. [< ratyija ’ua.’ < cig. rātjija 
’pálinka’ (Vek. 140)].

retyó fn Illemhely. — brunzolda, büdi, 
döntetlen, falazatlan büdöske, fülke, hoki-
helyiség, hokitokihely, hugyozó, iroda, is
tálló, kló, klozi, konzulátus, körguggolda, 
krinyó, kuláré, kulázó, kuloár, minden
evő, minden pénzt felemésztő lyuk, ön
kielégítő, pottyantó, retyi, révás, revattó, 
rotyi, rotyó, rötyi, rötyó, sarki pihenő, 
sklozett, slozé, slozett, slozi, szaroda, 

szavazóhelyiség, toalett, tojoda, tojolda, 
zsuzsa, zsuzsi, zsuzsika.

révás fn Illemhely, vécé; retyó. [< révai 
’ua.’ (Szir. 41). Ld. még Szir. 12, Bárczi 
1932: 24].

revattó fn ritk Illemhely, vécé; retyó. 
[< révai ’ua.’ (Szir. 42)].

réved tn ige Kábítószer hatása alatt van, 
hallucinál; utazik.

révület ~ben van: Kábítószer hatása 
alatt van, hallucinál; utazik.

réz fn Arany; fuksz. Ö: drága~, ke
mény~.
rézbőrű mn és fn Cigány; bokszos.
rezeg tn ige Fél; rinyál.
rezel tn ige Fél; rinyál.
rezervátum fn Nem dolgozó körlet. — 

állatkert, dzsurasszikpark, kazánfűtő
körlet, vidámpark.

rezgő ~re állít: Megijeszt; bemajréz
tat.

rezidencia fn Zárka, körlet (amit vki 
ural, saját birodalmának tekint); cella. Ez 
az én rezidenciám!

rezonál ts ige ritk Fél; rinyál.
rezsó fn ritk Homoszexuális; ratyi. Be 

van dugva a ~: Homoszexuális személy kö-
zösül; megköcsögöl. [< Ti. meleg ’homo-
szexuális’].

ria fn Szellentés, fing; végbélfütty.
rian tn ige Szellent, fingik; kanyerol.
riasztó fn Pofon; flekk. Nyomjál már 

neki egy riasztót!
riázik tn ige Szellent, fingik; kanyerol.
ribancos mn Prostituáltakat idéző, rá-

juk jellemző, kihívó(an öltözött), szexis; 
kurvás.

ribi fn Prostituált; rinya. 2. Nő, lány; 
gádzsi. [< ribanc ’prostituált’].

ribikóka fn ritk Prostituált; rinya. [< 
ribi ’prostituált’ × libikóka ’mérleghinta’].
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ricsaj fn ritk Nő, lány; gádzsi. [< ricsaj 
’hangoskodás’ × csaj ’lány’].

riccs fn ritk Módos, gazdag, tehetős; 
vastag. [< ang. rich ’gazdag’].

ricsi fn Új Rivotril nevű nyugtató, amit 
kábítószerként használnak; rivó.

ricsizik tn ige Új Kábítószerként Rivot-
ril nevű nyugtatót fogyaszt, hatása alatt áll; 
rivózik. Ik: be~ik. [< ricsi ’Rivotril’].

ricsironcs fn Új Állandóan Rivotrilt 
szedő, attól folyton kábult személy.

rifke fn 1. Nő; gádzsi. 2. Prostituált; 
rinya. [< rüfke ’könnyűvérű (utca)lány’].

rigó fn 1. Cigarettacsikk; dekk. Lövöm 
a ~t!: Igényt tartok a csikkre, lefoglaltam! 
2. gúny Cigány; bokszos. 3. mn Csúnya; 
dzsungáló. Ki ez a rigó kurva?

rigózik tn ige Csikket szed; csikkezik.
riherongy fn Felmosórongy; fóka. [< 

riherongy ’ringyó, cafat’].
rimaráma fn ritk A női börtönök rab-

szállító autója. Vö. rabó.
ringat ts ige 1. Hazugságban tart, hi-

teget; kábít. Meddig akarsz még ringatni? 
2. A másik figyelmét elvonja, eltereli (pl. 
verekedésnél).

ringyó fn gúny Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög. [< rin-
gyó ’prostituált’].

rinya fn gúny 1. Prostituált. — ágybe
tét, aranylány, bárcás, baszós, bezeréti, 
cajka, cédulás, dolgozó, dög(légy), éjféli 
pillangó/ tündér, éjszakai pillangó, elv
társnő, faszcibáló, faszimádó, fasznye
lő, fasznyüvő, fasztalicska, fasztarisznya, 
fasztolvaj, fegyverszakértő, figuramanci, 
futtatott, gecitartály, guminő, haj tós-
(lány), iparos, kanca, kárikatona, kéj-
osz tó, kereső (lány), könnyűlány, köz
hasznú, kúrógép, kuruc, kurva(néni), 
kur vi nyó, labanc, lubár(é), lu bá resz, 
lu báró, lubesz, lubnya, lugnya, lugnyi, 
lu nya, luvnya, maca, melós, muff, mű
vésznő, olcsólány, örömhölgy, padkatün
dér, pillangó, piroslámpás (ribanc), profi, 
prosti, puttasz, rányi, repedék, repedés, 
ribi, ribikóka, rifke, rodagép, rodamári, 
rodás, rodázó, rodelós, sarkangyal, sar
ki csillag/ kankalin, singyi, sperma
bank, spermatartály, stopposlány, sűrűn 
használt elvtársnő, szakadék, szakadt, 
szexmunkás, szextanár, szextudós, szu
tyok, tutajos, útszéli, ürömlány, üzlet
asszony, vadáru, vadász. Vö. fullextrás, 
szopós. 2. Nő, lány; gádzsi. 3. Félelem, 
ijedtség; majré. Nem kell a rinya! Ott le-
szek én is, ha ez megnyugtat.

rinyagép fn Félős ember, gyáva; maj
rés.

rinyál tn ige Fél, aggodalmaskodik. Fo-
lyamatosan rinyál itt, már az őrületbe ker-
get! Ik: be~. [?< cig. rin(j)i ’fűrész’, rin 
’reszelő’ (Vek. 141)]. — beáll nála a remaj, 
beképzeli magát nyúlnak, csajoskodik, 
darál1, darázik, darel, drasel, drassol, 
drazel, fosik, görcsöl, majrézik, nyu-
szis ko dik, nyuszog, parázik, priccol, 
ráparázik, remajozik, rezeg, rezel, re
zonál, rinyázik, risel, rosál, rosázik, 
rosel, trasel, traskel, traskózik zizeg. Vö. 
berinyál.
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rinyáló mn és fn Félős, gyáva (ember); 
majrés.

rinyálós mn és fn Félős, gyáva (ember); 
majrés.

rinyás mn és fn Félős, gyáva (ember); 
majrés.

rinyázik tn ige Fél, aggodalmaskodik; 
rinyál.

rinyi fn Nagyon jó barát a börtönben, 
akivel mindent megosztanak; rinyós.

rinyó fn 1. Felezés, elosztás; riszt. 
Rinyóban: Felesben, kettévágva; dujban. 
2. (Barátságból) közösködés, a javak meg-
osztása, megfelezése. (Egyféle társulás a 
börtönben két vagy több rab között, akik 
mindenüket közösen használják.) ~ban 
van: Mindenét megosztja a társával. Ki-
dob a ~ból: Elhagy, kiközösít, megszakítja 
vele a kapcsolatot, kitagad; lepattint. Ö: 
csicska~.

rinyós fn Barát, társ, akivel minden-
ben osztoznak: mindenüket összeadják, 
megosztják egymással, közösen használ-
ják. — rinyi, risztes (csávó), span(os). Vö. 
kampi. Ö: titkos~.

rinyósság fn Rinyósok közötti barátság, 
amikor is mindenüket megosztják egymás-
sal, közösen használják; kamálósság.

rinyóz ts ige Elfelez, kettévág, eloszt; 
risztel. Ik: el~.

rió fn Új Rivotril nevű nyugtató, amit 
kábítószerként használnak; rivó. [< Rio (de 
Janeiro) × rivó].

riporter fn Homoszexuális férfi, aki 
homoszexuálisokkal orálisan kielégítte-
ti magát, de ő nem viszonozza (azaz nem 
retúros); bika. [„Aki szopat, az nem buzi, 
csak riporter, mert csak a mikrofont tartja 
oda…”].

risel tn ige ritk Fél; rinyál.
riszt fn Osztozkodás, felezés, kettévá-

gás. — dopas, mutyi, rinyó.

risztel ts ige Elfelez, kettévág, a barátjá-
val megoszt. Ik: el~. [< tny. risztel ’osztoz-
kodik a zsákmányon’ < ném. reißen (rißt) 
’szakít’, vö. ném. Riss ’préda, nyereség’]. 
— dopasol, elrinyóz, elrisztel, kettédob, 
kettévág, mutyizik, rinyóz.

risztes fn Barát, társ a börtönben, aki-
vel a másik mindent megoszt; rinyós. ~ 
csávó: Ua.

ritkítás fn ritk Emberölés; gyilok.
ritmus 〈Tréf. mondás, amikor vki el-

kezd táncolni az éppen hangzó zenére:〉 
Tiszteled, öcsém, a ritmust! – Miért? – 
Mert látom, sosem lépsz rá.

rittyenet fn gúny Homoszexuális; ratyi. 
Hogy mert ideülni ez a rittyenet?!

rittyó fn gúny Homoszexuális; ratyi.
rivó fn Új Rivotril, benzodiazepin tar-

talmú nyugtató, szorongásoldó gyógyszer 
amit kábítószerként használnak; nagy 
mennyiségben az éberség jelentős mértékű 
csökkenését, sőt öntudatvesztést is okoz-
hat. [< Rivotril]. — cigányeksz, drabó, 
párnó, ricsi, rió.

rivós mn és fn gúny, Új Gyógyszerfüg-
gő, nyugtatókon (elsősorban Rivotrilon) élő 
(labilis ember, aki eszi a gyógyszereket, ha 
kell, ha nem); alvajáró.

rivózik tn ige Új Bódítószerként Rivot-
ril nevű nyugtatót fogyaszt, hatása alatt áll. 
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Ik: be~ik. — ricsizik. Vö. rivó, berivózik, 
anyagozik.

rizsa fn 1. Mellébeszélés, (a lényeget 
kerülgető, elleplező) köntörfalazás. — 
duma, hab, habraty, hadova, izéhozé, 
köret, körítés, matyóhímzés, púder (szö-
veg), sóder, vaker2. 2. Hazugság; kamu. 
Hinti/ Nyomja a It: ritk a) Beszél; borbi
szál. b) Mellébeszél, hiteget; rizsázik. 
c) Hazudik; kamuzik.

rizsál ts ige 1. Mellébeszél, kön tör fa la z; 
rizsázik. 2. Hazudik; kamuzik. 3. Beszél; 
borbiszál.
rizsaszemű fn és mn Ázsiai (kínai, 

mongol vagy japán) ember; vágott szemű.
rizsázik tn ige 1. Mellébeszél, (a lénye-

get kerülgetve, elleplezve) köntörfalaz. — 
borbiszál, csépeli az ürest, habrattyol, 
hadovál, hámoz, hímez, hinti a rizsát, 
kamuzik, linkel, nyomja a dumát/ rizsát/ 
sódert, púderol, rizsál, sóderol. Vö. ká
bít. 2. Hazudik; kamuzik. 3. Beszél; bor
biszál.

rizsbor fn ritk Börtönben készített al-
kohol tartalmú ital; lötty.
rizsevő mn és fn ritk Kínai (ember); 

vágottszemű.
rizszabáló mn és fn Kínai (ember); 

vágottszemű.
robbanás Szj: Hallottad a robbanást? 

〈Kérdés az újabb letöltésre váró év kezdő-
napján〉.

robbant ts ige Szellent, fingik; kanye
rol.

robbantott ~ csirke: a) Rizzsel össze-
főzve készített csirkehús. b) Csirkepörkölt. 
[< Ezeket az ételeket bárddal szétdarabolt 
fagyasztott csirkéből készítik, ezért a cson-
tok szilánkosra vannak törve benne].

robébi fn ritk Fegyőrnő; csukibaba. 
[< Robébi (csecsemőtápszer) × bébi ’nő’ × 
robija ’börtön’].

robi fn Munka; bulcsi. [< robot ’ua.’].

robija (róbija is) fn 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. [< cig. robija ’börtön’ (Vek. 141)].

robot fn gúny, pej Az elítéltek hierar-
chiájában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. Állítsd a robotot takarító 
üzemmódba! [< robot ’automata gép’].

robotoló fn ritk, Rég Fenyítés miatti 
fogdabüntetését töltő fogvatartott, akinek 
a fogdáról is járnia kell dolgozni a munka-
helyre, de munka után nem a zárkájába, ha-
nem a fogdába vonul, és a fogda szabályai 
vonatkoznak rá; lefeljárós.

rodagép fn Prostituált; rinya.
rodamári fn ritk Prostituált; rinya.
rodás fn Prostituált; rinya.
rodázik tn ige 1. Prostituált üzletszerű 

kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, fel-
alá sétálgatva magát kínálja. — akciózik, 
árul(ja magát), bedobja magát, beújít, 
burtyel, dolgozik, éhes a genyóra, faszra 
vadászik, fut, hajt, kéjeleg, kelleti magát/ 
a picsáját, kerít, kiáll, kifog, korzózik, 
koslat, köröz, kurválkodik, levadász(ik), 
libeg, méterre vadászik, palizik, pász
táz, piros lámpa alatt áll, placcol, por
tyázik, rodel, spárgázik, stájszol, stik
kel, strihel, strikel, szambázik, szellőzik, 
szellőztet, széthúzza a mindzsót, tárogat, 
üres a picsája, üzletben van, üzletelni in
dul, vadászik. Vö. körút. 2. Üzletszerű 
kéjelgést folytat. 3. Orálisan közösül; szop. 
4. Pénzt keres, dolgozik; bulcsizik. [< cig. 
rodel ’keres (pénzt is)’ (Vek. 141)].

rodázó fn Prostituált; rinya.
rodáztat ts ige Prostituáltat vagy meleg 

fiút dolgoztat; futtat.
rodel tn ige Prostituált üzletszerű kéjel-

gést folytatva ügyfelet vár, szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik.

rodelós fn Prostituált; rinya.
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rodeltat ts ige Prostituáltat vagy meleg 
fiút dolgoztat; futtat.

rodesz fn Kereset. — jatt.
rodézia fn Az a terület, ahol a prosti-

tuált üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfelet 
vár, keres, szólít le. [< rodel × Rodézia].

rohad ~ a lába: Büdös a lába. ~ a bele: 
Büdöset ürített vagy szellentett.

roj fn Evőkanál. [< cig. roj ’kanál’ (Vek. 
142)]. — cserpák, kanyamanyó.

rojtos ~ra →üli a fenekét. Szj: ~ra 
→kúrom a segged!

róka fn 1. Hogy aludtál? – Mint a róka 
(ti. lába közt a farka). 〈A válasz célja a nem 
kívánt társalgás megszakítása: így akarják 
lerázni a másikat〉. Kidobja a It: Hány, oká-
dik, rókázik; csandázik. 2. Ezer forint(os 
bankjegy); rongy. 3. Rég Száz forint(os 
bankjegy); kiló. [Piros színe miatt]. 4. Már 
hosszabb ideje büntetését töltő, börtönben 
lévő fogvatartott; púró. →Vén ~: Ua.

rókáskodik tn ige Ügyeskedik, ravasz-
kodik; simliskedik. Mit rókáskodik ez min-
dig?! És miért hagyjátok, hogy lehúzzon 
benneteket? Ez az üzlet így csak neki éri 
meg…

rokikártya fn A rokkantparkoló igény-
bevételére feljogosító engedély.

rokikocsi fn Rokkantakat szállító spe-
ciális autó.

rokiparkoló fn 1. Rokkantak számára 
fenntartott parkoló. 2. Betegszoba; gyen-
gusz. 3. Kórház; háká.

rokkos fn gúny Rokkant, testi fogya-
tékos. Most nézd meg! Már megint egy 
rokkost raktak a zárkámba, ennek is adha-
tok alsó ágyat, mert nem tud felmászni a 
másodikra. [< rokkant].

rom fn és mn Cigány; bokszos. [< cig. 
rom ’cigány (ember)’ (Vek. 142)].

római fn és mn gúny Cigány; bokszos. 
[< roma ’ua.’].

román fn gúny Börtönorvos; mengele. 
[A börtönben gyakoriak a román orvosok].

romás mn ~ kaja: ritk Elrontott, de ehe-
tővé tett étel (kiválogatják az még felhasz-
nálható részeket, és abból készítenek ételt).

romcsi fn (Idegösszeomlás miatti) tom-
bolás, őrjöngés, rombolás.

romcsizik tn ige (Idegösszeomlás mi-
att) dühöng, őrjöng, tombol. Ik: be~ik. 
[< cig. rominel ’megront, elpusztít’ (Vek. 
143)]. — romizik. Vö. balhézik.

Rómeó Szj: Bejött, mint ~, kimegy, mint 
Júlia: Homoszexuálissá válik a börtönben; 
vö. bebuzul.

romi fn ritk Alfa Romeo típusú gépko-
csi; alfa.

romizik tn ige ritk (Idegösszeomlás miatt) 
dühöng, őrjöng, tombol; romcsizik. [< cig. 
rominel ’megront, elpusztít’ (Vek. 143)].

romnyi fn 1. Nő; gádzsi. 2. Cigány lány. 
— gádzsi. 3. Barátnő, menyasszony, fele-
ség, asszony; oldalfutó. [< cig. romnyi ’ci-
gány asszony; feleség’ (CigSz. 100)].

romungrica fn Félig magyar, félig ci-
gány nő (csak az egyik szülője cigány); 
magyarcigány nő (aki nem tud cigányul). 
[< cig. romungrica ’magyarcigány nő 
(aki nem tud cigányul)’: CigSz. 100]. — 
rumungrica.

romungró mn és fn Elmagyarosodott ci-
gány férfi. [< cig. romungro ’magyarcigány 
férfi (aki nem tud cigányul)’ (CigSz. 100)]. 
— korcs, korcsó, próbacigány, rúdugró, 
rumungró, unióscigány. Vö. bokszos.

roncstelep fn Konditerem, edzőterem; 
baditerem. [Ti. sok vas (= súlyzó) van ott].

rondi fn ritk, gúny Nő; gádzsi. [?< 
romnyi ’nő’ × ronda ’csúnya’].

rongál ts ige 1. Megszégyenít, kelle-
metlen helyzetbe hoz, leéget; pirít. Miért 
hagyod, hogy rongáljon a csávó? Verjél be 
neki! | Hagyjál lógva! Mit rongálsz a ba-
rátaim előtt? 2. Untat; fáraszt. Ne rongálj 
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már ezzel az avas dumával, már a könyö-
kömön jön ki!

rongy fn 1. Ezer forint(os bankjegy). — 
bartók, egy forint, lepedő, mij(a), róka, 
ropi, rugó, szoptatós, zöldhasú. 2. Pénz; 
lóvé. 3. ritk Farmernadrág; fari. 4. ritk Rab-
ruha; sitiruci. Ö: dzsesza~, fék~, raga~.
rongyhegesztő fn tréf Varró, varrodá-

ban dolgozó elítélt.
ropi fn ritk 1. A cellaablak rácsa; ab

lakdísz. 2. Vékony, sovány, gyenge ember; 
csontrakéta. [< Ropi, sós pálcika; vö. Ösz-
szetörlek, mint a Ropit! ’Húzd meg magad, 
mert megverlek!’]. 3. Ezer forint(os bank-
jegy); rongy. [< ropogós ’pénz’].

ropogós fn ritk Pénz; lóvé.
rosa fn Félelem; majré.
rosál tn ige Fél; rinyál. Mit rosálsz? Ik: 

be~.
rosálós mn Gyáva, félős; majrés.
rosázik tn ige Fél; rinyál.
rosel tn ige Fél; rinyál.
rostál tn ige ritk Nagydolgát végzi, szé-

kel; kulázik.
rossz ~ lóvé←.
Rottenbiller Szh: →Bukik, mint ~.
rotyi fn ritk Illemhely; retyó.
rotyó fn ritk Illemhely; retyó.
rotyog tn ige Homoszexuális kapcsola-

tot folytat; homokozik.
rotyogó fn 1. Fenék; bul. Szh: Olyan a 

~ja, mint Winnetou lovának: Nagy feneke 
van. [< rotyog ’bél, has székeléskor rotyo-
gó hangot ad’]. 2. Női szerepű homoszexu-
ális; köcsög. [< rotyog].

rotyogtató fn ritk Fenék; bul.
rottyantó fn ritk Fenék; bul. Befeszít a 

~ba: ritk Análisan közösül; megköcsögöl.
rovancs fn (Felszerelési tárgyak, esz-

közök meglétének) ellenőrzése. — ravanc.

rovázik tn ige Sír, zokog. [< cig. rovel, 
rōvel ’sír’ (Vek. 143)]. — rovel.

rovel tn ige Sír, zokog; rovázik. [< cig. 
rovel, rōvel ’sír’ (Vek. 143)].

rovesz fn Sírás. [< cig. rovel, rōvel ’sír’ 
(Vek. 143)].

rovjáró fn Nyomozó; nyominger. [< 
cig. rovljārdo ’nyomozó’ (Vek. 183)].

rózsadomb fn 1. Emeletes (vas)ágy fel-
ső szintje, felső ágy; dobcsi. 2. Biztonsági 
zárka (Szeged); olvasótábor.

rózsafüzér fn ritk Bilincs; mandzsova.
rózsanyitás fn A páncélszekrény zár-

jának feszítővassal történő kivágása. [< A 
vágás nyoma a rózsasziromhoz hasonlít, 
mert minden irányból vágják, ezért kinyí-
lik, mint a rózsa].

rózsasanyi fn Rabló; punyer. [< Rózsa 
Sándor, híres 19. századi betyár].

rózsaszínpárduc fn (Met)amfetamin 
tartalmú kábítószer; szpíd. ~ szindróma: 
Pechszéria, sorozatos balszerencse, amikor 
minden balul üt ki.
rózsaszínűpárduc fn (Met)amfetamin 

tartalmú kábítószer; szpíd.
rózsázás fn ritk Takarítás; sikamika. 

[?< A vécétisztítással járó „illatok” után].
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rozsdaboglya fn Régi, rossz autó; be
tegágy.

rozsdás fn (és mn) 1. Ötezer forint(os 
bankjegy). 2. Vörös (hajú ember); gyufafe
jű. Szólj már annak a rozsdásnak! …annak, 
annak. A vörös hajú gyereknek.

röcsög fn gúny Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög.

röftanya fn gúny Kövér ember; pacal.
rötyi fn Illemhely, vécé; retyó.
rötyó fn ritk Illemhely; retyó.
rövidítés fn ritk Öncsonkítás.
rőzse fn 1. Haj; séró. 2. Bajusz; musz

táca.
ruci fn Ruha; textil. Milyen ruci van a 

letéti zsákodban?
rúd fn Hímvessző; dákó.
rudas ~ aszpirin←.
rudi fn 1. Rég Száz forint(os bankjegy); 

kiló. [< Róka Rudi, mesefigura < róka ’száz 
forint(os bankjegy)’]. 2. Hímvessző; dákó. 
Kapd be a rudim, jó túrós! [< rúd ’ua.’ × 
Túró Rudi, édesség].

rudoncsepp fn Ondó; apatej. [< rúdon 
csepp].
rúdonpörgő fn Rúdtáncos. Mit csinál 

a csajod? – Rúdonpörgő egy bárban. — 
csövönpörgő.

rúdugró mn és fn Elmagyarosodott 
cigány férfi, félig magyar, félig cigány; 
romungró. [< cig. romungro ’magyar-

cigány férfi (aki nem tud cigányul)’ (CigSz. 
100)].

rugó fn Ezer forint(os bankjegy); rongy. 
[?< szleng rupó ’pénz’].

rugózik tn ige Rágódik, hosszasan gon-
dolkodik, mérlegel. Nem kell ezen rugózni, 
bele kell vágni! — kattog.

ruha fn Verés. Jó nagy ruhát kapott 
’Jól elverték’. [< cig. (TESz. III, 462–463)]. 
— lincs, malav, malavleszke, zamek.

rumnya fn ritk Nő; gádzsi. [< romnyi 
’ua.’ < cig. romnyi ’cigány asszony; feleség’ 
(CigSz. 100)].

rumungrica fn Félig magyar, félig ci-
gány nő (csak az egyik szülője cigány); 
magyarcigány nő (aki nem tud cigányul); 
romungrica.

rumungró fn Félig magyar, félig cigány 
(csak az egyik szülője cigány); magyar cigány 
férfi (aki nem tud cigányul); romungró. [< 
cig. romungro ’magyarcigány férfi (aki nem 
tud cigányul)’: CigSz. 100].

rúpia fn Pénz; lóvé.
ruppó fn 1. Pénz; lóvé. 2. Egyforintos 

pénzérme. 3. Forint. [< cig. rup ’ezüst; fo-
rint’ (Vek. 143), rupūno ’ezüstpénz’ (CigSz. 
101); ?< rúpia ’pénzegység Dél-Ázsia több 
országában’].

ruppótlan mn gúny Nincstelen, pénz-
telen, szegény (ember); csóró.

rusel tn ige Haragszik. Mért ruselsz rám? 
[< cig. rušel ’(meg)haragszik’ (Vek. 144)].
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S
sábeszdekli (sábeszdekni is) fn Rég 

Alumínium csajka fedele, amiből nagyjá-
ból 1986-ig az elítéltek ettek a börtönben. 
[< sábeszdekli ’(vallásos zsidók által viselt) 
kis, kerek (fekete) sapka’].

safhauzen fn Pontosan járó óra. Nálad 
mennyi az idő? – Egy óra öt. – Akkor nem 
jól jár az órád, mert nálam egy óra tíz, és 
az én órám safhauzen! [< Schaffhausen, 
kiváló svájci óramárka].

sakk Szj: Ez nem ~, csak sisak!: 〈Sak-
kozás közben a könnyen kivédhető sakkra 
mondják〉.

sakkozik tn ige 1. Gondolkozik, töp-
reng; agyal. Sakkozik rajta, mi legyen. 
2. ritk Közösül, magáévá tesz; dug. Ik: 
fel~.

salakol tn ige Nagydolgát végzi az il-
lemhelyen, székel; kulázik. [< salak ’szék-
let’].

sallang fn Visszajáró pénz, aprópénz; 
hecsi.

saller fn 1. Pofon; flekk. Nyomat 
egy ~t: ritk Pofon vág, arcul üt; leképel. 

2. Nyakleves, tarkóra mért tenyeres ütés; 
csicskatasli.

samesz fn 1. Fegyőr, börtönőr; smasz
szer. 2. Rendőr; zsaru. 3. Illegális adó-
szedő, pénzbehajtó; beszedő. Ez az én sa-
meszom, add oda neki a pénz! [< samesz 
’egyházfi; templomszolga’ < jid. sámesz 
’szolga, egyházfi, hitközségi altiszt’ (Száj. 
55, vö. TESz. III, 481)].

sámli Szj: ~ bajom: Semmi bajom!
sandaszemű mn ritk, gúny Kancsal; 

szemes.
sanelkosztüm fn ritk, gúny Női rabru-

ha. [< Chanel, nőiruha-márka]. — ver sá csi. 
Vö. sitiruci.

sánta fn A piros hetes a magyar kár-
tyában. Jár a ~: Külön tétet nyer, akinél a 
piros hetes van.

sanyargat ts ige 〈Ruhát〉 mos. Sanyar-
gatni fogod a ruháimat! ’A ruhámat fogod 
mosni’ 〈feladatkijelölés a csicska számára〉. 
Ik: ki~, meg~.

Sanyiháza fn A Pálhalmai Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet Sándorházán 
található objektuma, részlege.

sáp fn (Az erősebbnek) védelemért rend-
szeresen adott, fizetett cigaretta, kávé, eset-
leg pénz stb., vagy kizsarolt jutalék vmilyen 
üzletből, jövedelemből, keresetből; adó.

sápadtarc(ú) mn és fn gúny Nem ci-
gány, fehér bőrű (ember); 〈cigányok által 
használt kif.-ként:〉 nem cigány, magyar; 
paraszt.

sapka-kabát fn Vége; finító. Na, ennek 
a kapcsolatnak sapka-kabát!
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sápol ts ige Fizettet (pl. védelemért cse-
rébe vagy csak az erősebb jogán időről idő-
re cigarettát, kávét, esetleg pénzt követel a 
másiktól); adóztat.

sápoltat ts ige Fizettet (pl. védelemért 
cserébe vagy csak az erősebb jogán időről 
időre cigarettát, kávét, esetleg pénzt köve-
tel a másiktól); adóztat.

sár fn Adósság, tartozás. [< saras, sá
ros ’adós’]. — púp.

saras mn 1. Bűnös vmiben; sáros. 
2. Adós. — mínuszos, sáros, ügyfél. Vö. 
lóg.

sarc fn (Az erősebbnek) védelemért 
rendszeresen adott, fizetett cigaretta, kávé, 
esetleg pénz stb., vagy kizsarolt jutalék 
vmilyen üzletből, jövedelemből, kereset-
ből; adó.

sarcol ts ige (Pénzt, értéket ált. erő-
szakkal) rendszeresen elvesz, fizettet (pl. 
védelemért cserébe vagy csak az erősebb 
jogán időről időre cigarettát, kávét, esetleg 
pénzt követel a másiktól); adóztat.

sárga fn 1. Arany; fuksz. Találtál sár-
gát is a kéróban? 2. Vizelet; brunya. Dob/ 
ível egy It: Vizel; brunyál. 3. Kínai, japán; 
vágottszemű. Valamelyik sárgától vettem 
a piacon. 4. ~ csikó←.

sárgacédulás mn és fn 1. Bolond; di
linyós. 2. Bolond, akinek papírja van róla. 
— flepnis, sárgalapos.

sárgalapos mn és fn 1. Bolond; dili
nyós. 2. Bolond, akinek papírja van róla; 
sárgacédulás.

sárgaréz fn ritk Arany; fuksz.
sárhányó fn ritk Láb; virgács.
sárkány fn gúny Anyós. Volt a sárkány 

is a beszélőn?
sárkányos mn Hihetetlen. ~at beszél: 

ritk Elhihetetlen hazugságot ad elő; kábít. 
Ez a történet nekem sárkányos! [Vö. „Majd 
azt is meséld el, amikor a sárkánynak tüzet 
adtál!”].

sarki ~ csillag: Prostituált; rinya. ~ 
kankalin: ritk Ua. ~ pihenő: ritk Illemhely; 
retyó.

sarkangyal fn tréf Prostituált; rinya. 
Tudsz egy dögös sarkangyalt? [< sarki + 
angyal].

sarok Beáll a ~ba: ritk Meghunyászko-
dik. — beáll a kockába.

sáros fn 1. Bűnös vmiben, bűncselek-
ményt követett el. — cinkes, saras. 2. Adós 
vkinek; saras. 3. ~ lesz: Bajba kerül; trére 
fut. [< ném. tny. kotig (tkp. sáros) ’adós’].

sasíroz tn ige 〈Az udvaron, zárkában〉 
sétál; korzózik.

sasol ts ige 1. Figyel, les, néz, kémlel, 
kukucskál; dikázik. 2. Betörés közben őrt 
áll, figyel; hesszel.

sasoló fn A betörő segítője, aki a bűn-
cselekmény elkövetése közben őrt áll; 
hesszelő.

sasserol ts ige 1. Néz, bámul, figyel; 
dikázik.

sasszem fn A betörő segítője, aki betö-
rés közben őrt áll; hesszelő.

Satarata fn A Sátoraljaújhelyi Fegy-
ház és Börtön.

sátoros mn és fn ritk Cigány; bokszos.
sátorozik tn ige 〈Férfi〉 takaró alatt ön-

kielégítést végez; hokizik.
satu fn Erős kéz, marok; csülök.
saválló mn Megbánthatatlan, akiről 

minden szó lepereg, nem lehet megsérteni.
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savaró fn Gyerek; kiscsávó. [< cig. 
šavōro ’cigány fiúcska’ (Vek. 46)].

savas mn Bántó, durva (pl. egy kimon-
dott szó).

savaz ts ige Durva szavakkal illet, szid. 
Mit savaz téged?

sé fn ritk Nő. lány; gádzsi. [< cig. šej, 
šēj ’(cigány) lány’ (Vek. 46)].

sebességváltó fn Hímvessző; dákó.
sebváltó fn Hímvessző; dákó. Gyere, 

markold meg a sebváltót!
seft fn (Tiltott) adás-vétel, üzletelés, ke-

reskedés; biznisz.
seftel tn ige Tiltott üzleti tevékenységet 

folytat, üzletel, feketézik; bizniszel.

segéd fn Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

segg ~ébe ragadt a keze: Nem csukta 
be maga után az ajtót. ~be dorgál/ dur-
rant/ fenyít/ feszít/ kompromittál/ pisztolyoz/ 
szexuál/ tetovál: Análisan közösül; meg
köcsögöl. ~be baszott →gyökér/ →daru-
madár. →Füstöl a ~e. Mákosra →üli a 

~ét. ~ével →viszi a házat. Szj: Rojtosra 
→kúrom a ~ed! →Ütnöd kell a ~edért!

seggbeherceg fn pej Erős fizikumú, de 
érzékeny lelkű ember.

seggbekuki fn Anális közösülés; anál
szex.

seggbetetoválás fn Anális közösülés; 
análszex.
seggbeverősdi fn Anális közösülés; 

análszex. ~t játszik: Análisan közösül; 
megköcsögöl.

segges fn 1. Fenékre verés, amivel a 
szabaduló fogvatartottak búcsúztatják tár-
sai. — simázás. 2. ~ nemi szeretkezés: ritk 
Anális közösülés; análszex.
seggfejű mn gúny Kopasz; úszósapkás.
seggi fn ritk Fenék, segg; bul.
segglehelet fn ritk Szellentés; végbél

fütty. Vö. alfarhang.
seggszuális mn Szexuális (célzás a ho-

moszexuálisok közötti anális szexre). Mi-
lyen a fiú seggszuális értelemben?
segítő fn ritk Nőt védelemért, pénzért 

prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
séj fn Nő, lány; gádzsi. [< cig. šēj ’(ci-

gány) lány’ (Vek. 46)].
séker fn Műanyag üveg, amiben a test-

építéshez fogyasztott táplálékkiegészítőket 
rázzák össze iható folyadékká. [< shaker 
’koktélkeverő rázópohár’].

sel szn Száz. Vö. kiló. [< cig. šel ’ua.’ 
(Vek. 153)].

selmija szn Százezer. Vö. kiló. [< cig. 
šel ’száz’ + mija ’ezer’ (Vek. 153, 110)].

selos fn Száz forint(os bankjegy); kiló. 
[< sel ’száz’].

selyem fn ritk Kábítószer; kábszi.
selyemfiú fn gúny Prostituált kitartott 

szeretője, illetve nőt védelemért, pénzért 
prostituáltként dolgoztató férfi; májer.

semminélküli mn ritk Szegény; csóró.
seprűhúzás fn ritk Az újonnan bör-

tönbe kerültek avatása. (Az újoncot oldalt 
ráfektetik egy földre leterített pokrócra 
helyezett seprűnyélre (újabban félig meg-
töltött, nagy méretű műanyag üvegre), és 
azon – egy ember a lábánál, egy a fejénél 

– húzzák, mozgatják. Durvább esetben egy 
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vagy két ember rá is ül az újoncra. A be-
avatás ezen formája zúzódásokhoz, esetleg 
bordatöréshez is vezethet.) Vö. beiskoláz.

serif fn Intézetparancsnok. — cár, cir
kuszigazgató, főgóré, főmufti, karnagy.

séró fn Haj. Belövi a ~t: Megfésülkö-
dik. Ö: but~. — bokor, drót, gyapjú, háré, 
hári, kazal, kóc, kucsma, lobogó, lobonc, 
pihe, pikkely, rőzse, sörte, szőrme, taréj, 
toll. Vö. butséró. Séróból tudta a válaszo-
kat ’Kapásból tudta a válaszokat’. [< cig. 
šēro ’haj’ (Vek. 153)].

séta fn 1. Napi egy óra szabad levegőn 
tartózkodás fegyházasoknak a börtönud-
varon; körözés. 2. Séta!: Tűnj el, takarodj! 
Vö. leakad. Séta van, öcsém!

sétáló fn Börtönudvar; korzó.
sétálóutca fn ritk Folyosó; trepni.
sétáltató fn A sétát felügyelő börtönőr. 

— gyalogkakukk. Vö. smasszer.
sétány fn ritk Folyosó; trepni.
shúri fn Kés; bugyli. Vigyázz, shúri van 

nála!; bugyli. [< cig. šūri ’kés’ (Vek. 48)].

síb fn Csempészáru; zugáru. Van vala-
mi síb? [< síbol ’csempészik’].

síber fn Csempész, csempészéssel nye-
részkedő személy. [< ném. Schieber ’tisz-
tességtelen üzleteken nyerészkedő, értéke-
ket a határon átcsempésző személy’ (TESz. 
III, 530)]. — bűvész, hozó, ügyes, vivő.

síberel tn ige Csempészik, csempész-
ként nyerészkedik; gründol.

sibu fn Húg, lánytestvér. A sibum írt, 
neked van?

síel tn ige 1. Vizel, pisil; brunyál. 2. 〈Fér-
fi〉 önkielégítést végez; hokizik.

sikáló fn Felmosórongy; fóka.
sikamatyi fn ritk, gúny Másokat ellen-

szolgáltatás nélkül kiszolgáló, megalázott 
fogvatartott; csicska.

sikamika fn Takarítás. — csiszamisza, 
matatás, rózsázás.

sikamikál ts ige Takarít, súrol. — ma
tat.

sikamikaszer fn Takarítószer.
sikátor fn ritk Folyosó; trepni. [< Ti. 

sikálni kell].
siker mn Ittas, részeg; tintás. [< (ném. 

tny. Schicker ’részeg’: Wolf 283) < jid. si-
ker ’részeg, berúgott’ (Száj. 57, vö. Zolnai 
1953)].

sikít tn ige Pénzt sikkaszt. — meghúz, 
megnyúl, sikkant. [< sikkaszt ’rábízott ér-
téket jogtalanul eltulajdonít, saját hasznára 
fordít’].

sikító fn Sikkasztó. — sikítós.
sikítós mn Sikkasztó; sikító.
sikkant fn ritk Sikkaszt; sikít.
siklik tn ige Simán megy, sikerül; besi

kerül. Ez az üzlet siklik magától.
siksze fn ritk Nő, lány; gádzsi. [< siksze 

’cselédlány’ (Raj 91), jid. schiksse ’nem zsi-
dó (paraszt) lány’ (Dahn 259)].

silbak fn Börtönőr; smasszer. Ott ólál-
kodik a silbak!

siló fn 1. Étel, ennivaló; kajesz. 2. Ét-
kezés; burkolás.

silózik fn Eszik; burkol.
sima fn ritk 1. 〈A prostituált egyik szol-

gáltatásaként:〉 csak közösülés. 2. Füstszű-
rő nélküli cigaretta; mezítlábas. 3. Egy ~, 
egy fordított: Változó kéztartás mint a férfi 
önkielégítés módja; vö. hoki.

simázás fn Fenékre verés, amivel a 
szabaduló fogvatartottak búcsúztatják tár-
sai; segges.

simító fn ritk A betörő egyik segítője, 
aki betörés közben őrt áll, figyel; hesszelő.
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simli fn Csalás. — zsiványság.
simlibúvár fn 1. Csaló, szélhámos; sim

lis. 2. Hamiskártyás; cinkes. 3. Fortélyos, 
ravasz ember; rafkós. 4. Jellemtelen, nem 
egyenes, hazug ember; kanyhalós.

simlibúvárkodik tn ige 1. Trük kös-
kö dés sel, ügyeskedéssel, csalással becsap; 
simliskedik. 2. Aljas módon viselkedik, 
vmi rosszban töri a fejét; unfrankózik.

simlis I. fn 1. Csaló, szélhámos. — fe
hérgalléros, fleós, gauszer, hintás, kany
haló, kókler, lehúzó(s), leszedő, levevő, 
nyakkendős bűnöző, rászedő, simlibúvár, 
spiller, svindlis, trükkös, umbuldáns. 
Vö. zsivány. 2. ritk Besurranó tolvaj; sur-
da lovics. 3. ritk Olyan (fogvatartott), aki 
enyhe ítéletet kapott a bűncselekményeihez 
képest. 4. ritk Olyan fogvatartott, akinek 
szabálysértési pénzbüntetését (annak ki 
nem fizetése miatt) elzárásra változtatták, 
illetve a pénzbüntetés kifizetése helyett a 
börtönbe vonulást választotta; szabálysér
tős. 5. ritk Társait kihasználó (fogvatar-
tott); májer. 6. Megbízhatatlan (személy); 
link. II. mn (és fn) 1. Minden hájjal meg-
kent, fortélyos (ember); rafkós. 2. Jellem-
telen, nem egyenes (ember); kanyhalós. 
3. Rossz; tréfli. [< ném. tny. Schimmler 
’szökött fogoly’ (Dahn 259, Wolf 285)].

simliskedik tn ige Csal, szélhámos-
kodik. — fleóskodik, fleózik, hin tá zik, 
kanyhalóskodik, libbent, mal mo z(ik), ra-
fi nált kodik, rókáskodik, sim li bú vár ko-
dik, simlizik, triblizik, unfrankóskodik, 
unfrankózik, zsiványkodik.

simlisszajré fn ritk A börtönbe becsem-
pészett áru (alkohol, drog, testépítő szer 
stb.); zugáru.

simlizik tn ige Csal, szélhámoskodik; 
simliskedik.

sínbohóc fn Vasutas, bakter.

singáló fn 1. Fegyőr, börtönőr; smasz
szer. 2. Rendőr; zsaru. [< cig. šingālo 

’csendőr’ (Vek. 154)].
singyi fn ritk Prostituált; rinya. [Vö. 

1782: m. tny. Singyula ’ua.’].
sintér fn gúny 1. Börtönorvos; mengele. 

Megyek a sintérhez. – Miért? – Fáj a hajam 
’Megyek az orvoshoz. – Miért? – Semmi 
bajom, csak nincs kedvem dolgozni’. [< 
sintér ’gyepmester’]. 2. Börtönőr; smasz
szer. 3. Rendőr; zsaru. [< sintér ’gyepmes-
ter’ × singáló ’börtönőr, rendőr’].

sipi fn Marihuána (kábítószer); fű.
sípláda fn ritk Vezetékes rádió; hado

valáda.
siralomház fn Fegyház; agymosó.
sírásó fn ritk Gyilkos; killer.
sirató fn ritk 1. Parancsnoki szoba; pi-

ros szőnyeg. 2. Betegszoba; gyengusz.
sisak fn 1. A hímvessző elülső vége, 

makk; karima. Húsz centi plusz sisak. 
2. Szj: Ez nem →sakk, csak ~!

sitikóter fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

sitiperigéc fn ritk Az elöljáróknak, fel-
ügyelőknek hízelgő, szolgálatot tevő fog-
vatartott; nyálgép. Vö. perigéc.

sitiprinc fn 1. Jó beosztású, jó helyen 
dolgozó fogvatartott a börtönben (pl. írnok, 
raktáros, könyvtáros, stúdiós); princ. 2. A 
legelismertebb fogvatartott a zárkában, aki 
többnyire az öklével vívja ki magának a te-
kintélyt; zárkamenő.

sitiprinctelenség fn Az a helyzet, ami-
kor nincs menő a zárkában, ezért az egyéb-
ként elnyomott elítéltek (csicskák) nyugod-
tan lehetnek; csicskaparádé.

sitiruci fn ritk Rabruha. [< siti + ruci 
’ruha’]. — bévés ruha, formaruha, lelenc
ruha, öltöny, posztó, rongy. Vö. csíkos, 
mákosgúnya, molinó, sanelkosztüm.
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sitkó fn 1. Fegyintézet, büntetés-végre-
hajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.

sitt fn 1. Fegyintézet, büntetés-végrehaj-
tási intézet; kalitka. 2. Börtön. ~re vág: 
ritk Börtönbe zár; bekaszniz. [< (le)sittel 
’börtönbe zár’ < ném. tny. verschütten ’el-
fog, letartóztat, becsuk’ (TESz. III, 550); 
vö. még cig. čhitto ’rab’ (Vek. 47)]. — aka
démia, állatkert, álomkastély, áristom, 
bévé(ország), böri, buzilak, cirkusz, du
tyi, dutykó, dutyó, egyetem, fehérház, 
fekete-erdei klinika, gettó, grandhotel, 
ház, hotel, hűvös, intézet, iskola, kalit
ka, kaptár, karcer, kastély, kazamata, 
kerékpármegőrző, ketreces ház, kolesz, 
kollégium, kolostor, konzerváló, kóter, 
kripta, lelencház, lincsház, melegház, mo
zigépész-kiképző, mozigépész-tanfolyam, 
nyaraló, oktatóiskola, otthon, óvóhely, 
palota, pihenő, rabija, rácsos (akadémia/ 
doboz/ egyetem/ kaptár/ szálló), robija, siti-
kóter, sitkó, sittikóter, smasszeráj, szálló, 
szálloda, szegények nyugvója/ otthona, 
szénbánya, szüzek háza, továbbképző, 
tömlöc, tömlönc, túlvilág, végállomás, 
zárda, zebrakastély, zebraól, zsákut
ca. Vö. agymosó, bicajmegőrző, kalitka, 
lánynevelde, szanatórium, tábor; a farm, 
ahol élünk.

sittes fn 1. Elítélt, fogvatartott, rab. 
→Vén ~. — akadémikus, akemált, balek, 
balfácán, balfasz, börtöntöltelék, egye

temista, fegyenc, fogoly, hárombetűs, 
kadét, lelenc, mennyhelyes, retek, zsi
vány. Vö. börtönös, előzetes, fegyházas, 
fogházas, jogerős, szabálysértős; vö. még 
fullextrás, kisdobos, óvodás, örömlakó, 
púró, szappan, újonc. 2. ritk Többszörös 
visszaeső fogvatartott; zuhanóbombázó.

sittesduma fn A börtönben használt, 
a fogvatartottak által beszélt csoportnyelv, 
börtönszleng.

sittikóter fn ritk 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

sivár fn ritk Kisebb bűntényért, kevés 
időre ítélt fogvatartott; karalábétolvaj.

skac fn 〈Gyak. tsz.-ban〉 Fiú. Skacok!: 
〈Megszólítás〉; haver.

skalpvadász fn Fodrász; figaró.
skárpi (gyak. skarpi) fn Cipő. [< esz-

kar pen, Escarpin ’tánccipő, könnyű cipő’ 
(Pall.)]. — bakelló, bakesz, baki, buti, 
cselló, csuka, dorkó, futómű, hegedűtok, 
kalucsni, ködvágó, ladik, lépegető, mér
földlépő, papucsi, pipő, skárpit, skárpli, 
surci, súz, szartaposó, tengó, tipegő, to
pánka, topogó.

skárpit fn ritk Cipő; skárpi. [< skárpi 
’ua.’ × kárpit].

skárpli fn ritk Cipő; skárpi.
skerázik tn ige Fut; tempózik. Ik: 

le~ik.
sklozett fn Illemhely; retyó. [< klozet].
skodri fn Macska. — kacor, mila, muca, 

szördömötör.
skóla fn (Börtön)iskola; suli. Mikor kez-

dődik a skóla? [?< or. школа, cig. škola 
(Vek. 154) ’iskola’].

skribrerduma fn ritk Hamis beszéd, 
hazugság; kamu. [< skribler ’tehetségtelen 
író, zugfirkász; illetéktelen jogászi tevé-
kenységet kifejtő személy’ + duma ’be-
széd’].
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skubizik ts ige 1. Néz, figyel; dikázik. 
2. Töri a fejét, gondolkozik; agyal.

skugizik ts ige ritk Figyel; dikázik.
skuló (ritk. skúló) fn 1. Lőszer, töltény. 

— meggymag. 2. ritk Szem; jákó.
slepp fn Banda, csapat. Ez a slepp nem 

hiányzik ide! — brigád, csapat2, klikk. 
Vö. feketesereg, mókusőrs.

sleppes fn Bandatag. — katona.
slissz (gyak. slisz) fn 1. Fegyőr, bör-

tönőr; smasszer. Slissz!: Vigyázz, jön az őr! 
2. Rendőr; zsaru. [< slisszer ’börtönőr’].

slisszer fn Fegyőr, börtönőr; smasszer. 
[< ném. Schließer ’ua.’ (Dahn 262)].

slisszmajszter fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. [< slissz ’ua.’ + majszter ’mester’].

slozé fn ritk Illemhely; retyó. [< klozet 
’ua.’].

slozett fn ritk Illemhely; retyó. [< klozet 
’ua.’].

slozi fn Illemhely; retyó. [< klozet ’ua.’; 
vö. klozi ’ua.’].

smaci fn Csók; csumi.
smaciz(ik) ts ige Csókolózik; smárol.
smár fn Csók; csumi.

smárol ts ige Csókolózik. — csőröz, 
fagylaltozik, harap, smaciz(ik). Vö. csu-
midáz.

smaszi fn Fegyőr, börtönőr; smasszer.
smasszer fn Fegyőr, börtönőr. — ár

nyék, bakter1, bálintgazda, bohóc, bot
csótány, botos csótány, ciglis, cirklis, 
cumibotos, cseka, csendőr, csősz, desztó, 
dikázó, duplaszem, ellenség, fakabát, 
fogdmeg, foglár, gábor, gályahajcsár, 
gályaőr, garszíja, gecihuszár, góré, gya
logkakukk, hé, hég, héja, hessz, hivatá
sos ólálkodó, ingyenélő, jagelló, kanász, 
káráló, kárnáló, kék, kíber, kijári, ki
járó, közvitéz, kulcsár, kulcsos, ku
tya, mangeló, meláló, meleló, meráló, 
mufti, mujáló, óberhé, óvóbácsi, őrült 
úr, pandúr, parkőr, perzekutor, por
koláb, puszadó, puszaveló, rendőr, sa
mesz, silbak, singáló, sintér, slissz(er), 
slisszmajszter, smaszi, szakadjmeg ve-
zető, szlisszer, szokeráló, szürke, szür-
ke egér, szürkemókus, szürkepatkány, 
tal pas, trep ni hu szár, trokhár, tyijár, 
zsandár, zsaru, zsernyák, zsingáló. Vö. 
ajtónálló, állatorvos, csupati, dögkese
lyű, húsos, kutasztroid, mikulás, őr úr, 
papnövendék, porondmester, sétáltató.

smasszeráj fn ritk 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

smekker mn és fn ritk Bizalmatlan, 
gyanakvó, óvatos, éber, figyelmes; brenkó. 
~ (lesz) vmire: Felfigyel vmire, gyanússá 
válik neki vmi; kiplankol. Vigyázz, mert 
az őr már smekker. [< ném. Schmecker ’íz-
lelő, kóstoló’].

smekkerkedik tn ige Gyanakszik.
smenk fn ritk 1. Betörés; srenk. 2. Bűn-

cselekmény; balhé. [< srenk ’betörés’].
smenkel tn ige ritk 1. Betör; becsenget. 

2. Üzletet köt, üzletel; bizniszel. [< srenkel 
’betör’ × seftel ’üzletel’].
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smírol1 ts ige ritk Figyel; dikázik. [< 
ném. tny. schmieren ’figyel’ (TESz. III, 
562)].

smírol2 ts ige ritk Veszteget; potovázik. 
[< tny. smírol 1. ’kártyajátékban a partner 
ütéseibe lapot ad’, 2. ’veszteget’ < baj.-
osztr. schmieren, schmiren ’zsírral beken; 
megveszteget; a partner ütéseiben lapot ad’ 
(TESz. III, 562)].

smukk (smuk is) fn Arany, arany  ék-
szer; fuksz. [< smukk ’(divat)ékszer’ < baj.-
osztr. schmuck ’ékszer, ékesség’ (TESz. III, 
562)].

smúz fn gúny Áruló, besúgó; vamzer. 
[< jid. smúz ’„hallomásos” (fülbesúgásos) 
hírek továbbítása’ (Raj 222)].

smúzer fn gúny Áruló, besúgó; vamzer.
smúzol ts ige Vall, beszél, elárul; dalol. 

Ik: be~. [< tny. smúzol ’fecseg, beszélget’ < 
jid. schmusen ’beszél, elbeszél’; vö. Raj 222].

smúzoló fn Áruló, besúgó; vamzer.
smúzolós fn Áruló, besúgó; vamzer.
smúzos fn Áruló, besúgó; vamzer.
sóder fn 1. Beszéd; borbisz. 2. Mellé-

beszélés; rizsa. →Nyomja a ~t: a) Beszél; 
borbiszál. b) Mellébeszél; rizsázik. 3. Le-
küld ~ért: ritk Leüt, megüt; lepadlóztat.

sóderol tn ige 1. Beszél; borbiszál. 
2. Mellébeszél; rizsázik. Ne sóderolj! 
Mondd a frankót!
sodronytű fn Tetoválótű; tetkóstű. 

(Sodronyos ágyból kitört, kihegyezett, cér-
nával betekert sodronydarab, amivel kézi 
tetoválást lehet végezni.)

sóhaj ~ok útja: ritk Folyosó; trepni.
sóher mn és fn Szegény; csóró.
sóherpénz fn Könyöradomány. [< só-

herpénz ’kártyázás végén a vesztesnek a 
veszteségéből visszaadott minimális ösz-
szeg’].

sok ~ vagy!: Elegem volt belőled! Utoljá-
ra mondom: szűnj meg, öcsém! Sok vagy!

sólyom fn ritk, gúny Kancsal ember; 
szemes.
sólyomszemű mn ritk, gúny Kancsal; 

szemes.

Sopronkéjhida fn ritk Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön.

sor Beáll a ~ba: a) Megtöri a börtön. 
b) Áruló lesz belőle. Szj: Vagy ~, vagy 
fájer: ritk Vagy években kimért (számos) 
ítéletet fog kapni, vagy életfogytiglant. [A 
fájer nevű kártyajátékból származó kife-
jezés, amelyben fájer-nek a legértékesebb 
lapkombinációt nevezik].

sóravaló fn ritk Börtön által adott fize-
tés; adomány.

sósutca fn Fogda; fogszi.
sovány fn ritk Cigánykenyér; vakaró.
sovengró fn Pisztoly; stukker. [< cig. 

šōvengo, sōvengi ’revolver, pisztoly’].
sör fn ritk Vizelet; brunya.
sörét fn 1. Arcszőrzet, borosta; gaz. 

Mi van? Fázik az arca?! Öt perc múlva 
ne legyen magán sörét! [< sörte ’borosta’]. 
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2. Tarhonya. [< sörét ’vadásztölténybe való 
apró ólomgolyó’]. — targonca, targonya, 
úttörőgombóc.

sörte fn Haj; séró.
sötét mn gúny Műveletlen, buta; gyö

kér.
sötétlyuk fn Rég Sötétzárka, ablak és 

világítás nélküli zárka, ill. az ebbe záratás 
mint (szigorított) büntetés; gombozda.

sövénypatkány fn A börtönfalon (őrto-
ronyban) szolgálatot teljesítő őr; doberdós.

spagettiláb ~akon jár: 〈Egy ütés hatá-
sára〉 tántorog, imbolyog.

spagóca fn ritk Cigaretta; bláz. [< spang-
li ’ua.’].

spájszer (spajszer is) fn 1. Feszítővas 
mint a betörő eszköze, vagy bármilyen do-
log elleni erőszakhoz használt eszköz (pl. 
egy vasrúd), amivel fel lehet törni vmit; 
pájszer. 2. Kéz, kar; csülök.

spájszervas fn Feszítővas mint a betö-
rő eszköze; pájszer.

spájszi fn Feszítővas mint a betörő esz-
köze; pájszer.

spájszis fn ritk Olyan betörő, aki feszí-
tővassal (spájszival) dolgozik; pájszeres.

spájz (elsősorban Budapesten spejz is) 
fn 1. Bolt a börtönben, ahol a fogvatar-
tottak meghatározott időközönként vásá-
rolhatnak. — bazár, bolt. 2. Vásárlás a 
börtön boltjában; kiétkezés. (A fogvatar-
tott havonta egy alkalommal a civil üzle-
tekénél jóval magasabb áron vásárolhat a 
börtön boltjában az otthonról kapott letéti 
pénzből. Főleg élelmiszert és dohányárut 
szoktak venni.) 3. Börtön által adott fize-
tés; adomány.

spájzol (elsősorban Budapesten spejzol 
is) tn ige A börtön boltjában vásárol. Meny-
nyiért spejzolsz? ’Mennyiért vásárolsz?’ 
〈Érdeklődés a másik anyagi helyzete iránt. 
(Szokás nagyképűségből magasabb össze-

get mondani.)〉 Ik: be~. — bespájzol, ját
szik, kiétkezik.

spájzos (elsősorban Budapesten spejzos 
is) fn 1. A spájzban árusító boltos. 2. Fog-
vatartott, akinek van pénze a spájzban vá-
sárolni.

spájzpénz (elsősorban Budapesten spejz-
pénz is) Bér, amit munkáért fizetnek; ado
mány.

span fn 1. Barát; kampi. 2. Társ, akivel 
mindenben osztozik; rinyós. ~om: 〈Meg-
szólítás〉; haver. [< ném. tny. spannen ’lát, 
(meg)figyel, vigyáz’ (Dahn 266)].

spanci fn Barát; kampi. [< span ’ua.’].
spandi fn ritk Cigaretta; bláz.
spangli fn 1. Cigaretta; bláz. 2. Ma-

rihuánás cigaretta (kábítószer). — biggíc, 
delta, dzsanga, dzsodzsó, dzsoint, dzsoja, 
dzsóker, dzsozi, fű, gandzsa, kacagtatós 
cigaretta, kémény, kürtő, móka, rakéta, 
szipóka, szívóka. 3. Orális közösülés; szo
pás.

spanglis fn gúny Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög.

spanglizik tn ige 1. Dohányzik, ciga-
rettázik; blázol. 2. gúny Orálisan közösül, 
férfit szájjal kielégít; szop. Ik: le~.

spanos fn 1. Barát; kampi. 2. Társ, aki-
vel mindenben osztozik; rinyós. [< span 
’ua.’].

spanoskodik tn ige Barátkozik, közös-
ködik. — brancsol.

spanyolcsizma fn Rég Az akasztófa 
lábtartó része; facipő.
spanyolnyakkendő fn A torok átvágá-

sa után hosszan kihúzott nyelv.
spárgázik tn ige ritk Prostituált üzlet-

szerű kéjelgést folytatva ügyfelet szólít le, 
magát kínálja; rodázik.

spártai mn és fn Erős jellemű, kipró-
bált (ember), akit nem lehet árulásra ráven-
ni. — szicíliai, tűzálló.
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speditőr fn ritk Drogszállító, drogfutár; 
szamár. [< speditőr ’szállít(mányoz)ó’].

spejz(ol) Ld. spájz(ol).
sperhakni fn Speciális zárnyitó esz-

köz, álkulcs. Vö. fésű.

Sperhakni tollas zárakhoz
spermabank fn ritk, pej Prostituált; 

rinya.
spermafióka fn 1. Fiatalkorú bűnöző, 

fogvatartott; efkás. 2. 〈Fiatal fiú megszó-
lítása〉; haver.

spermahajder fn ritk 1. pej Homosze-
xuális; ratyi. 2. Fiatalkorú bűnöző, fogva-
tartott; efkás. 3. 〈Fiatal fiú megszólítása〉; 
haver. [< sperma × pernahajder].

spermatartály fn ritk, pej Prostituált; 
rinya.

spicc ~en áll/ van: ritk (A betörő segítő-
je betörés közben) őrt áll, figyel, résen van, 
vigyáz; hesszel. Legyél ~en!: a) Figyelj! 
b) Légy élelmes! →Ott van a ~en, ~en 
van: Ért hozzá, jól csinálja, ügyes benne, 
jó vmiben; ken. Ne féltsd! Spiccen van az! 
[< spicc ’a hegye vminek’].

spiccel ts ige Figyel; hesszel.
spiller fn 1. Hamiskártyás; cinkes. 

2. Csaló; simlis. 3. gúny Besúgó, aki az őr-
ség kezére játszik; vamzer. [< ném. Spieler 
’játékos’].

spiné fn Nő; gádzsi.
spinkó fn Nő; gádzsi.
spinyó fn 1. ritk Áruló, besúgó; vam

zer. [< spicli, spion ’ua.’]. 2. Spicc, a cipő 
orra. Spinyóval rúgta a gólt.

spiritusz fn 1. Üzemanyag; nafta. 2. Erő; 
kakaó.

spori fn Állandóan sportoló ember. — 
sportgiliszta, sportkukac.

sportgiliszta fn Állandóan sportoló 
ember (akin ez nem látszik meg sovány-
sága miatt, ill. semmilyen fejlődést nem 
mutat); spori.

sportkukac fn Állandóan sportoló em-
ber; spori.

sportol tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik.

sportzárka fn Zárka, ahol a fogvatar-
tottak egész nap edzenek, és ahol „farkas-
törvények” uralkodnak: mindent az ököl 
dönt el; farkasverem.

spricni fn (Többnyire vízzel hígított 
öblítőszert tartalmazó) spriccelő, amivel a 
(vécében) levegőt frissítik.

spúlbuzi fn Olyan homoszexuális, aki 
nemi identitását nyilvánosan nem vállalja; 
pulbuzi.

spúlos mn és fn ritk 1. Magánakvaló, 
visszahúzódó. 2. Olyan (személy), aki ti-
tokban csinál vmit, titkolózó. 3. Önző, irigy, 
olyan (személy), aki a másiktól elfogad, de 
ő nem ad másnak; tárolós. [< púlos].

spuri fn 1. Csavarlazító hígító, amit 
papír zsebkendőre cseppentve és orron át 
belélegezve kábítószerként használnak. 
Vö. kábszi. 2. Por alakú (met)amfetamin 
tartalmú kábítószer; szpíd. [< spuri! ’Fus-
sunk!’ < szpíd ’(met)amfetamin tartalmú 
kábítószer’ < ang. speed ’ua.’ ← ’gyors’].

spuripirin Szj: Mi van, bevettél egy 
~?: Ne rohanj, lassíts! 〈a sorban sietőknek 
mondva〉. [< spuri! ’Fussunk!’ × spuri 
’(met)amfetamin tartalmú kábítószer’, más 
néven szpíd (vö. ang. speed ’gyors’)].

spurizik tn ige Szökik; té la kol. [< spu-
rizik ’fut, szalad’].

srenk fn 1. Betörés. — azer, belátoga
tás, bemenés, benézés, berepülés, beug
rás, bevetés, Bontovics Katira látogatás, 
markec, nyitás, smenk, surranás, vakre
pülés, zárás után nyitás. Vö. boltnyitás. 
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2. ritk Bűncselekmény; balhé. 3. Illegális 
üzletelés; biznisz. [< srenkel ’betör’].

srenkel tn ige 1. Betör vhová; becsen
get. 3. Illegálisan üzletel; bizniszel. [< 
ném. tny. schränken ’betör’ (Dahn 268, 
Wolf 298)].

srenker fn Betörő; berepülős. [< ném. 
tny. Schränker ’betörő’ (Dahn 268, vö. Wolf 
298)].

srenkes fn Betörő; berepülős. [< sren-
kel ’betör’].

srenkol tn ige ritk Betör vhová; becsen
get. [< ném. tny. schränken ’betör’ (Dahn 
268, Wolf 298)].

stab fn Cigaretta; bláz. Lökj egy stabot 
a csacsogómba! ’Tégy egy cigarettát a 
számba!’ [< staub ’ua.’].

stabó fn Cigaretta; bláz. [< stab ’ua.’].
stabozik tn ige Dohányzik; blázol.
stájsz fn Helyzet, szituáció. Mi a stájsz? 

’Mi újság?’
stájszol tn ige ritk Prostituált üzletsze-

rű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, 
fel-alá sétálgatva magát kínálja; rodázik.

stalli fn ritk Cigaretta; bláz.
stampedlihuszár fn gúny Alkoholista, 

iszákos ember; alkesz.
stár szn Négy. Hány éved van még? – 

Stár. [< cig. štār ’négy’ (Vek. 155)].
staub fn Cigaretta; bláz. [< ném. tny. 

Staub ’dohány, cigaretta’ (Dahn 269) < 
ném. Staub ’por’].

stek fn ritk Pénz; lóvé. [?< steksz ’ua.’].
steka fn A bútorok (elsősorban két ágy) 

közötti hely, szabad terület a zárkában (affé-
le közösségi tér).

stekklámpa fn Rég Az őrök akkumu-
látorral működő biztonsági ellenőrző lám-
pája.

steksz fn Pénz; lóvé. [< ném. verstecktes 
(Geld) ’dugipénz’, versteck’s! ’dugd el!’ < 
(ver)stecken ’eldug, elrejt’ (Dahn 269)].

stekszes mn Gazdag, pénzes; vastag.
stift fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 

dákó. [< stift ’szeg, szegecs’].
stikk 1. Bolondság. 2. Börtönben kiala-

kult mánia; börtönstikk. (Pl. ruhában áll 
a zuhany alá, és úgy szappanozza magán 
a ruhát, vagy nem eszi meg csak a kenyér 
héját stb.)

stikkel tn ige ritk Prostituált üzletsze-
rű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, 
fel-alá sétálgatva magát kínálja; rodázik. 
[< strihel × stikkel ’hímez’].

stikkes mn gúny Bolond; dilinyós.
stikli fn ritk Bűncselekmény; balhé. 

Volt már pár stiklim. [< stikli ’csíny’].
stírel ts ige ritk 1. Figyel, hallgatózik; 

dikázik. 2. A betörő segítője betörés köz-
ben őrt áll és figyel; hesszel. [< ném. stie-
ren ’kutat, keres’].

stirlic fn gúny Áruló, besúgó; vam
zer. Már megint ránk tettek egy stirlicet! 
[< Stirlitz, „A tavasz tizenhét pillanata” c. 
szovjet film kém főszereplője × stírel, stí-
röl ’figyel’].

stírol ts ige 1. Figyel, hallgatózik; di
kázik. A cirklinél stírol a csávó ’A fickó a 
kémlelőnyílásnál figyel’. 2. A betörő segí-
tője betörés közben őrt áll és figyel; hesszel. 
[< ném. stieren ’kutat, keres’].

stíröl ts ige ritk 1. Figyel, hallgatózik; 
dikázik. 2. A betörő segítője betörés köz-
ben őrt áll és figyel; hesszel. [< ném. stie-
ren ’kutat, keres’].

stób fn ritk Cigaretta; bláz. [< staub 
’ua.’].

stokeráj fn 1. Sárgaborsó főzelék. — 
stoki, stokifőzelék. 2. Támla nélküli szék; 
stoki.
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stoki fn 1. Sárgaborsó főzelék; stokeráj. 
2. A zárkában rendszeresített fa, műanyag 
vagy fém ülőke, támlátlan szék. — stokeráj. 
3. ritk A rabruha precíz, pontos, összehaj-
togatott formában. [< kat. szl. stoki ’támla 
nélküli szék; az erre ráhajtogatott ruházat’ 
(KatSzl. 263) < ném. Stockerl ’zsámoly, 
sámli’].

stokifőzelék fn Sárgaborsó főzelék; 
stokeráj.

stokileves fn Sárgaborsó leves.
stokipirin fn Fejre mért ütés egy sto ki-

val gyógyszerként alkalmazva bármilyen 
betegségre. Olyan ideges vagyok. Nincs 
egy stokipirined? – Csak ha nem vagy 
pirinérzékeny! — nyugtató.

stokivokira hsz Hamar, gyorsan, rög-
tön. Kellene egy jól nyitó ember! – Mikor-
ra? – Stokivokira! Tegnapra! Van egy tuti 
meló! — pikkpakk.

stokiz ts ige A ruhát pontosan, élre ösz-
szehajtja, és a széken élére rakja. [< kat. szl. 
stokizik ’a ruházatát az ülőkére hajtogatja’ 
(KatSzl. 263)].

stokk fn Fejelés verekedés közben.
stokkol ts ige 1. Verekedés közben hom-

lokával szándékosan ellenfele arcába fejel, 
lefejel; megfejel. [< stukkol ’ua.’].

stoppol ts ige Körbe- vagy továbbadan-
dó dolgot magánál tart, a sort feltartja.

stopposlány fn Prostituált; rinya.

strichel Ld. strihel.
strici fn Prostituált kitartott szeretője, 

illetve nőt védelemért, pénzért prostitu-
áltként dolgoztató, futtató férfi, kerítő, aki 
a prostituáltaknak az ügyfelet közvetíti; 
májer. [< ném. nyj. Strizzi, Striezel ’kitar-
tott’ (Dahn 271)].

strigó fn Prostituált kitartott szeretője, 
illetve nőt védelemért, pénzért prostituált-
ként dolgoztató férfi, kerítő, aki a prostitu-
áltaknak az ügyfelet közvetíti; májer. [< 
strici ’ua.’].

strihel (strichel, strihhel is) tn ige Pros-
tituált üzletszerű kéjelgést folytatva ügyfe-
let vár, szólít le, fel-alá sétálgatva magát 
kínálja; rodázik. [< szleng strih ’prostitu-
ált üzletszerző utcai sétája’ < ném. Strich 
’vonulás’ (Faz. 155, Dahn 271)].

strihó fn ritk Prostituált kitartott szere-
tője, illetve nőt védelemért, pénzért prosti-
tuáltként dolgoztató férfi; májer. [< strigó 
’ua.’].

strikel tn ige ritk Prostituált üzletsze-
rű kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le, 
fel-alá sétálgatva magát kínálja; rodázik. 
[< strihel ’ua.’].

stuffmájer fn 1. Olyan ember, aki má-
sokat egymás ellen uszít, hergel; oltogatós. 
2. Kötekedős ember. — teniszező, vérszívó.

stuffmájerkodik tn ige 1. Másokat egy-
más ellen uszít, hergel; oltogat. 2. Köteke-
dik; felkóstol.

stuffol ts ige 1. Embereket egymás el-
len uszít, hergel, felbiztat; oltogat. Most 
rám stuffolod ezt az állatot?! 2. Ingerel, 
hergel, idegesít, felmérgesít; felhúz. Ik: 
fel~. [< ném. stupfen ’noszogat, unszol’ 
(Dahn 271)].

stuffoskodik tn ige 1. Másokat egymás 
ellen uszít, hergel; oltogat. 2. Kötekedik; 
felkóstol.
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stukázik tn ige Havi vérzése van, menst-
ruál. — paradicsomot szüretel.

stukker fn 1. Pisztoly. — ágyú, cél
szerszám, csumega, csúzli, játék, kolt, 
köpködő, mangeló, meggymagos, patro
nos, sovengró, szokeráló, vas, zsebágyú. 
Vö. célszerszám. 2. Hímvessző; dákó. [< 
ném. Stück ’löveg, ágyú’ (Dahn 271)].

stukkol ts ige Verekedés közben hom-
lokával szándékosan ellenfele arcába fejel, 
lefejel; megfejel.

subickos mn és fn gúny 1. Cigány; 
bokszos. 2. Néger; bukszaszájú.

subler fn ritk Férfi nemi szerv, hím-
vessző; dákó. [< subler ’tolómérő’].

súg ts ige 1. Beszél, vallomást tesz, in-
formációt kiad, elárul; dalol. 2. Ereszt (pl. 
az autó kereke, labda).

sugárút fn Börtönfolyosó; trepni.
súgó fn ritk A betörő segítője, aki betö-

rés közben őrt áll; hesszelő.
sukár mn Szép, csinos 〈főleg a nőkre 

mondva〉. Sukár sé: Szép nő; donor. Be, de 
~!: gúny, pej Hű, de csúnya! [< cig. šukār 
’szép’ (Vek. 155)]. — fullos, sukareszkája, 
sukeráló, sukerilló.

sukareszkája Szép; sukár. Su ka resz-
ká ja ez az autó! Milyen az új csaj? – Su-
ka reszkája!

sukárpólya fn Fiatal és buta cigány.
sukeráló mn Szép, csinos 〈nő〉; sukár.
sukerilló mn Szép, csinos 〈nő〉; sukár.
suli fn Börtöniskola. — isi, skóla.

súlytalanítás fn ritk Az újonnan bör-
tönbe kerülő fogvatartott értéktárgyainak 
elvétele, az illető kifosztása.

sun msz Sun!: Nézd! Figyeld!; dicsak. 
Sun ez a gyerek! [< cig. šunel ’hall’ (Vek. 
155)].

suna fn 1. Női nemi szerv; 2. Nő, lány; 
gádzsi. [< cuna, nuna, puna ’női nemi 
szerv’ × sunáz, sunál, sunel].

sunál ts ige 1. Kihallgat; daloltat. 2. Hall-
gat, hallgatózik; radarozik. [< cig. šunel 
’hall’ (Vek. 155)].

sunáz(ik) tn és ts ige 1. Hallgat, hall-
gatózik, fülel; radarozik. 2. Néz, bámul; 
dikázik. [< cig. šunel ’hall’ (Vek. 155)]. 
3. Közösül, vkit magáévá tesz; dug. [< 
suna ’női nemi szerv’]. Ik: ki~, meg~.

sunci fn 1. Női nemi szerv; 2. gúny Nő, 
lány; gádzsi.

suncilógus fn Nőgyógyász; puncilógus.
sunel tn és ts ige 1. Hallgat, hallgatózik, 

fülel; radarozik. 2. Néz, bámul; dikázik. 
Ik: ki~. [< cig. šunel ’hall’ (Vek. 155)].

sunferi msz Sunferi!: 〈Rácsodálkozás-
ként:〉 Nézd! Figyeld!; dicsak.
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sunnyog tn ige Lapít, sunyít. Mit suny-
nyog ez? Már megint nem akar dolgozni! 
— kummog.

sunnyogó fn Áruló; vamzer.
surci fn 1. Lábbeli, cipő; skárpi. 2. Ba-

kancs; bakelló.
surda fn Fodrász; figaró. [< Surda, a 

„Forró szél” című tévésorozat fodrász fő-
szereplője].

surdalovics fn ritk 1. Besurranó tolvaj. 
— berepülőpilóta, repülős, simlis, surra
nó, surranós tolvaj, vizesnyolcas. Vö. re
pülőkötelék. 2. Fodrász; figaró. [< Surda × 
Surdilovics (a Surdá-nak becézett Borivoje 
Surdilovics a „Forró szél” című tévésorozat 
fodrász főszereplője volt) × besurran].

surdilovics fn Fodrász; figaró. [< Sur-
di lo vics, a „Forró szél” című tévésorozat 
fodrász főszereplője].

súri (suri is) fn Kés, bicska; bugyli. [< 
cig. šūri ’kés’ (Vek. 48), vö. csori, csuri 

’ua.’].
surran tn ige Nyitva hagyott vagy nem 

őrzött helyiségekbe tolvajlási szándékkal 
besurran.

surranás fn Besurranással (nyitva ha-
gyott v. nem őrzött helyiségekből) elköve-
tett tolvajlás; srenk.

surranó fn 1. Besurranó tolvaj, aki 
nyitva hagyott vagy nem őrzött helyisé-
gekből lop; surdalovics. 2. (Katonai) ba-
kancs; bakelló.

surranós ~ tolvaj: Besurranó tolvaj, aki 
nyitva hagyott vagy nem őrzött helyisé-
gekből lop; surdalovics.

suska fn Pénz; lóvé. Ö: bóvli~.
susog ts ige Vallomást tesz, vall, elárul; 

dalol. Szh: ~, mint a tavaszi szél: Ua.
susogó fn 1. Áruló, besúgó; vamzer. 

2. Hangtompító fegyverhez; némító.
susogós fn 1. Áruló, besúgó; vamzer. 

2. A legolcsóbb piaci melegítő; bemcsi. ~ 
Nike: Ua. Susogósban nyomja, és 600-as 

merciről vaker! ’Olcsó melegítőben jár, de 
arról beszél, hogy 600-as Mercedese volt’. 
3. Papírpénz. — kisbaba, lepedő.

suspiritol ts ige Magyaráz. Mit sus pi-
ri tol ez itt? Tényleg tartozol neki?

suttogó fn ritk A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő.

suvernyák fn gúny Nagydarab, buta 
ember; gyökér.

súz fn Cipő; skárpi. [< ang. shoes ’ua.’].
sügér fn gúny 1. Műveletlen, buta em-

ber; gyökér. 2. Az elítéltek hierarchiájában 
a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszol-
gálására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

sül tn ige 1. Sikerül (vmilyen trükk 
vagy bűncselekmény); besikerül. Mi lesz a 
szombati balhé? – Elhozunk valakitől egy 
autót. – Biztosan sül a dolog? 2. ~ a →tej.

sülbáló fn Sündisznó. Anyám csinált 
pörköltöt sülbálóból. [sül ’sün’ + cig. bālo 
’disznó’ (Vek. 32)].

sült mn és fn Bolond; dilinyós. Hű de 
sült vagy, öcsém! Ennyit nem tudsz, hogy 
a kamerával megfigyelnek minket. Itt nem 
szabad verekedni! [< sült bolond].

sültréce fn ritk Nagyon fekete bőrű ci-
gány; bokszos.

sün fn Közlekedési rendőr; zsaru. A 
híd alatt mérnek a sünök!



sündisznó svindlis

296

sündisznó fn ritk Súrolókefe; süni.
süni fn ritk Súrolókefe. — sündisznó, 

sünkefe.
sünkefe fn Súrolókefe; süni.
sűrű fn 1. →Bevisz a ~be (és ott felejt). 

2. Sűreje: Az étel sűrűje. 〈Az ételosztóknak 
szokták mondani:〉 A sűrejéből rakd, tesó!

sűrűn ~ használt →elvtársnő.
süt ts ige Főz, gyorsforralóval forral; 

felkerál.
süti mn és fn Bolond; dilinyós. Ez süti, 

ne hallgass rá! [< sült ’ua.’ < sült bolond].
svagi fn ritk Magát tekintélyesnek, el-

ismertnek (menőnek) képzelő, annak tette-
tő, de többiek által akként el nem fogadott 
fogvatartott, szájhős; álmenő. [?< vagi <  
vagány].

svarc fn Illegális üzlet, feketézés; biz
nisz. Na, mi volt az a svarc az előbb? 

Láttam, hogy a zsebedbe dugtál valamit! 
Add ide, mert úgyis megmotozlak! [< ném. 
schwarz ’fekete’].

svarcer mn ritk Illegálisan üzletelő, fe-
ketéző. [< ném. Schwarzer ’feketéző’].

svéd fn ritk Gyufásdoboz oldala. (Ti. ez 
jobban eldugható pár szál gyufával egye-
temben, ezért csak ezt őrzik, nem az egész 
dobozt.) Vö. masina. [< A régi svéd gyárt-
mányú gyújtók után].

svédfogó fn ritk (Erős) kar; csáp. [< 
svédfogó ’állítható méretű, hosszabb nyelű 
csőfogó szerszám’].

svédtorna fn ritk Verekedés; bruszt. [< 
svédtorna ’a test minden izmát megmozga-
tó, rendszerint szabadgyakorlatokból álló, 
egészségügyi célú torna’].

svindlis mn Csaló; simlis.
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szabadfoglalkozás fn Bűnöző életmód.
szabadfoglalkozású fn Bűnöző; zsi

vány. Szabadfoglalkozású voltam egész 
életemben. Csak nem gondolod, hogy majd 
elmegyek melózni fillérekért!
szabadlevegő fn A kijelölt időben tör-

ténő, napi egy óra séta a fegyházasoknak a 
börtönudvaron; körözés. Majd megbeszél-
jük a szabadlevegőn!

szabadság fn ritk A kijelölt időben tör-
ténő séta a börtönudvaron; körözés. Évi 
rendes ~: ritk Fogdabüntetés; fogszi.

szabadul Csonttal ~: Letölti az egész 
ítéletét, nem kap kedvezményt. Boríték-
ban/ Levélben/ →Lábbal előre ~: 〈Utalás 
arra, hogy csak halálakor fog a börtönből 
szabadulni:〉 Meghal a börtönben; meg
mulázik. Szj: Te sem ~sz már egyedül!: 
Olyan sokára szabadulsz, hogy addigra 
megőrülsz. Mire ~sz, több füled lesz, mint 
fogad: Nagyon sokára fogsz kiszabadulni.

szabaduló fn Szabadulás előtt álló 
fogvatartott. — civil, hazamenő, kiscivil, 
szabálysértő, végzős.
szabadulóművész fn Olyan ember, aki 

mindig megpróbál megszökni a börtönből; 
tiplizős.

szabadulózárka fn 1. Az a zárka, ahol 
az elítéltek a szabadulásuk előtti utolsó 
napo(ka)t töltik. 2. Olyan zárka, ahonnan 
(épp) többen szabadulnak. Vö. cella.

szabadúszó fn Önállóan tevékenykedő, 
mással nem társuló bűnöző. Gyere, dol-
gozz velünk! Feltörünk pár kérót! – Kösz, 
de nem. Én szabadúszó vagyok.

szabálysértő fn 1. Olyan fogvatartott, 
akinek szabálysértési pénzbüntetését (an-
nak ki nem fizetése miatt) elzárásra vál-
toztatták, illetve a pénzbüntetés kifizetése 
helyett a börtönbe vonulást választotta; 
szabálysértős. 2. Olyan fogvatartott, aki-
nek kis ítélete, rövid idejű büntetése van; 
karalábétolvaj. 3. Szabadulás előtt álló 
fogvatartott; szabaduló.
szabálysértős mn és fn Olyan fogva-

tartott, akinek szabálysértési pénzbünte-
tését (annak ki nem fizetése miatt) elzá-
rásra változtatták, illetve a pénzbüntetés 
kifizetése helyett a börtönbe vonulást vá-
lasztotta. — átváltoztatott, barna, bohóc, 
csöves, dögevő, őrizetes, pébéhás, simlis, 
szabálysértő. Vö. sittes.

szabi fn Szabadság. — pihenő.
szadizás fn ritk Kihallgatás; vam ze-

rol ta tás.
szadomazo fn Szadista-mazochista 

szexuális kielégítés mint a prostituált egyik 
szolgáltatása.

szaft fn Pénz; lóvé.
szagértő fn Szagmintát levevő rendőr. 

— szimat.
szagi Szj: Hasz mori ~!: 〈A szellentő-

höz legközelebb levőnek mondva:〉 Edd 
meg a büdöset!

szaglász fn ritk Nyomozó; nyominger.
szagol ts ige Kábítószerként csavarla-

zítót (spuri) vagy zsírfolttisztítót (szimat) 
papír zsebkendőre locsolva orron át belé-
legez.

Sz
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szagyítyesz msz Szagyítyesz!: Ülj le!; 
bastéle. [< or. садитесь! ’ua.’].

szájkarate fn Vitatkozás, verbális in-
zultus, amikor biztos, hogy tettlegességre 
nem fog sor kerülni (mert pl. az ablakban 
állva kiabálnak egyik zárkából a másikba).

szajré fn 1. Lopott tárgy. R: Enyém a 
~, tiéd a balhé, Én viszem a ~t, te viszed 
a balhét: 〈Sikeres betörés után használt 
tréfás mondás〉. Ö: simlis~. — áru, cikk, 
cucc(máger), cuccos, cumó, döntött áru/ 
cucc, durrantott áru, gyarmatáru, hol
mi, húzott cucc, kasta, ledurrantott cucc, 
meleg áru, motyó, nyúlt cucc, okosság, 
vám. 2. ritk Csomag; rahedli. [< ném. tny. 
Schojre, Sore, Schore ’áru, lopott holmi’ 
< jid. ss’chojru, schojro ’ua.’ (TESz. III, 
648)].

szajrés I. mn ritk Gazdag; vastag. II. fn 
Tolvaj; bugás.

szajrézik tn ige Lop; csór.
szájvíz fn ritk Vizelet; brunya.
szakadék fn pej 1. Rongyos ember. 

Menj már innen, te szakadék, ha a kóbor 
kutya megharapna, egy hétig rongyot szar-
na. 2. Csúnya nő; dzsungáló. 2. Prostituált, 
szajha; rinya.

szakadjmegvezető fn Rég 1. Fegyőr, 
börtönőr; smasszer. 2. Rendőr vagy bör-
tönőr szakaszvezető; szakszi1.

szakadt I. ~ gepárd: ritk a) Csúnya nő; 
dzsungáló. b) Lenézett, senki által sem 
kedvelt személy; tüdő. II. fn 1. ritk Prosti-
tuált; rinya. 2. Szegény, nincstelen ember; 
csóró. [< szleng szakadt ’elhanyagolt öltö-
zékű, rosszul öltözött’].

szakállaslány fn ritk, gúny Homosze-
xuális férfi; köcsög.

szakállasszemle fn ritk Női nemi 
szerv fogdosása. Vö. kuffervizit.

szakasz Nemdohányzó ~: ritk Fogda, 
magánzárka; fogszi.
szakasztottvezető fn gúny, Rég Rend-

őr vagy börtönőr szakaszvezető; szakszi1.
szakít ts ige 1. Autót feltör; felnyom. 

2. Lop; csór. 3. (Ált. illegálisan) pénzt sze-
rez. — betalál, eret vág, húz, leakaszt, 
levesz.

szakítós fn Tolvaj, aki nyakláncok 
nyakból való kiszakításával, esetleg táska 
leszakításával lop. (Közben vigyáznia kell, 
hogy az áldozatot ne lökje félre, mert ab-
ban az esetben már rablásnak minősül.)

szakkör Nyelvművelő ~: Leszbikus kö-
zösülés; nyalifali.

szakoféló fn 1. Minden, összes hol-
mi; alacuzánem. A Pistáéktól mit hozzak 
el, mert láttam, most kaptak csomagot? – 
Szakoféló! 2. 〈Pókerban:〉 All-in, az összes 
zseton betolása. [< cig. sako fēlo ’minden-
féle’ (Vek. 144–145)].

szakszi1 fn Rég Szakaszvezető. — 
szakadjmegvezető, szakasztottvezető.

szakszi2 fn Orális közösülés; szopás. 
Csak szakszi lesz, baszni nincs kedvem! [< 
szleng szakszi ’hímvessző’ < szaxofon].

szakszizik tn ige Orálisan közösül, fér-
fit szájjal kielégít; szop. Jól szakszizik ez a 
köcsög! [Vö. szakszi2].
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szalajszt tn ige Nem bírja a börtönt, 
összeomlik, magába fordul; bereccsen. 
Szalajszt a csávó, nemsokára ledobja a 
láncot, mint a bicikli. Látszik rajta, hogy 
nem bírja már elviselni a bezártságot. 
Csak a falat bámulja, nem szól senkihez… 
[< szalajt, szalajszt ’〈gép(alkatrész)〉 ahe-
lyett, hogy feszülne, csúszik, megugrik, ill. 
nem tapad, nem fog’].

szalámi fn 1. Gumibot; kolbász. 
2. (Vastag) hímvessző; dákó.

szalámis fn ritk Élelmiszerboltokat ki-
fosztó bűnöző.

szálfa fn Rég Kettéhasított gyufa. Vö. 
masina.

szálkásít tn ige ritk 〈Férfi〉 önkielégí-
tést végez; hokizik. [< szleng szálkásít 
’(testépítő) speciális edzéssel az izomszö-
vetből eltávolítja a zsírokat’].

száll tn ige Kábítószer hatása alatt van, 
hallucinál; utazik.

szálló fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; 
sitt. Rácsos ~: Ua. Melyik szálló vendége 
voltál? Ö: csillag~, mautner~, patkány~.

szálloda fn 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

szalonnázó fn Kés; bugyli.
szám Szj: Itt csak egy ~ vagyok: 〈Fog-

vatartottak mondása arra, hogy a börtön-
ben nem veszik emberszámba őket〉.

számále msz Számále!: Vigyázz! Szá-
má le káráló!: Vigyázz, jön az őr! [< cig. 
sāma lel ’vigyáz, észrevesz’; le sāma! ’vi-
gyázz!’ (Vek. 145)].

szamáli fn Szalámi.
szamanta fn ritk Homoszexuális kap-

csolatban a női szerepű férfi; köcsög.
szamár fn tréf, Új Drogszállító, drog-

futár; szamár. (Ált. lenyelt kapszulákban, 
a gyomrában szállítja a kokaint.)

szamárfészek fn Bevetetlen, rendetlen 
ágy. Vö. dikó.

szamba fn Napi séta a börtönben; kö
rözés.

szambázik tn ige 1. Megy; avázik. 
2. Prostituált üzletszerű kéjelgést folytatva 
ügyfelet vár, szólít le, fel-alá sétálgatva 
magát kínálja; rodázik. 3. Sétálgat; kor
zózik.

számos fn Években meghatározott idő-
tartamú ítélet (pl. 15 év). Vö. tényleges.

szán fn Kígyó. Olyan a csávó, mint a 
szán, vigyázz vele! [?< cig.; vö. cig. sap ’kí-
gyó’ (Vek. 145)]. — vologyó.

szanál ts ige Baráttal, barátnővel meg-
szakítja a kapcsolatot; lepattint. Szanált a 
csajom, kidobott a rinyóból.

szanatórium fn 1. Fogház; lányne
velde. 2. Börtön, ahol nem nagy a szigorú-
ság, enyhék a szabályok. — hotel, lánykör
let, lánynevelde, lányotthon, női börtön/ 
körlet, üdülő(telep). Vö. sitt. Három évet 
voltam szanatóriumban. 3. Gyengélkedő a 
börtönben, betegszoba; gyengusz.

szántánó fn Szombat. [?< cig.; vö. cig. 
sāvato ’szombat’ (Vek. 146)].

szappan fn 1. Kristály formájú koka-
in (kábítószer); krekk. 2. Olyan fogvatar-
tott, akit soha nem tudnak szabálysértésen 
rajtakapni, mindig kicsúszik az őrök keze 
közül. Vö. sittes. 3. Sziszegős ~: Dezodor, 
spray. →Elcsúszik a ~on. Lehajolt a ~ért: 
Análisan közösültek vele, análisan megerő-
szakolták. („A fürdőben szokták mondani, 
ha vki elejti a szappant, hogy »Nehogy 
lehajolj érte, hagyd a fenébe, mert lehet, 
hogy seggbe kúrnak!«”)

szappanleves fn Ehetetlenül rossz le-
ves; béemvéleves.

szappantartó fn tréf Kis méretű autó. 
Vö. verda. Csak nem képzeled, hogy ebben 
a szappantartóban utazunk öten Debrece-
nig?!
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szappanosvíz fn ritk Üdítőital; bambi.
szapumpáli fn Anális közösülés; anál

szex. Mi történt a köcsöggel a 205-ösben? 
– Szapumpáli.

szar fn 1. ~ba lép: Bajba kerül; trére 
fut. ~ba lépett/ nyúlt: Szerencséje van. Én 
nem kártyázok ezzel a picsagyümölccsel, 
mert tuti szarba lépett, akkora szerencséje 
van. ~ral gurít: Gyenge; nudli. Azt mond-
ják, az új csávó erős fekvenyomásban. – 
Hagyjad már! Én láttam nyomni. Szarral 
gurít. →Pirított ~. →Elönti az agyát a ~. 
Szj: Batyu ~t!: 〈A fogvatartottak kívánják 
egymásnak szabadulás előtt:〉 Sok szeren-
csét! Forró a →levegő, ~ van a palacsintá-
ban. 2. Heroin (kábítószer); hernyó.

szaracén mn és fn gúny Cigány; bok
szos.

szarágyú fn Kövér ember; pacal.
szarany fn Hamis arany; bizsu.
szarásig hsz 1. A teljes kimerülésig. 

Szarásig tartott a buli. 2. Mértéken felül, 
tele. Szarásig van pénzzel.

szárazhugyozó fn 1. Rendőrségi fog-
da, előállító helyiség; pandesz. 2. Szállí-
tózárka, ahol a rabszállító autóra várnak; 
csurma. 3. Egyszemélyes kis megőrző a 
Markóban (ahová szállítás vagy ügyinté-
zés idejére zárják a rabot vagy az előállított 
személyt; úgy néz ki, és pont akkora, mint 
egy kerti vécé, nem lehet csak ülni vagy 
állni benne). [< Nincs benne vécé].

szárcsa →Vén ~.
szardíniázik tn ige ritk Autót feltör; 

felnyom.
szarfaszú fn pej 1. Aljas, alávaló alak, 

hitvány, semmirekellő, gyáva ember; genny-
góc. 2. ritk Az anális közösülést kedvelő 
homoszexuális férfi; fartúró.

szarik tn ige 1. Szh: Olyat ~t, mint a pu-
fajka ujja: Vastag ürüléket székelt. →Gecit 

~jál! 2. Szellent, fingik; kanyerol.

szárítás fn (Ön)akasztás. Miért szigo-
rítanak? – Mert megint volt egy szárítás a 
pszichó körleten. — lógatás.

szárító fn Rég Bitófa, akasztófa. — gu-
zsony, kampó.

szarka fn 1. Tolvaj; bugás. 2. →Kipisz-
kálja a fészekből a kis It.

szarkafóbiás mn és fn Kleptomániás 
(ember). — lopógép.

szárny fn Kar; csáp.
szaroda fn Vécé; retyó.
szarógalamb fn Fingos, olyan ember, 

aki gyakran szellent; kulagép.
szartaposó fn 1. (Nagy méretű) cipő; 

skárpi. 2. Talp; pacsker. 3. Láb; virgács.
szartaxis fn gúny, Rég Az éjjeli edé-

nyeket, kübliket ürítő fogvatartott.
szarzsák fn 1. Kövér ember; pacal. 

2. Fingos, olyan ember, aki gyakran szel-
lent; kulagép.

szasszerol ts ige 1. Néz, bámul, figyel; 
dikázik. Mit szasszerol engem ez a csá-
vó? 2. Betörés közben őrt áll, néz, figyel; 
hesszel. [< tny. szaszerol ’bűncselekményre 
alkalmas helyet kikémleli’ < ném. tny. sas-
sern ’útbaigazít, felvilágosít’; jid. sassern 
’útbaigazít, felvilágosít’ (Faz. 157, Dahn 
277)].

szaszto msz Szaszto!: Egészségedre! 〈pl. 
ha vki tüsszent〉. [< cig. sasto ’egészséges’ 
(Vek. 146)].

szavazóhelyiség fn ritk Illemhely, vécé; 
retyó. [< Mert itt „teszi le a voksot”].

szaxi(zik) Ld. szakszi(zik).
százas mn Biztos, kétségtelen; tuti. 

Nem ~: gúny Nem normális, bolond, hülye; 
dilinyós. [< 100%-os ’ua.’].

százlábú mn és fn Sánta vagy féllábú 
(ember).

széf fn Vasszekrény, amiben a rab hol-
mija van.
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széfezik tn ige Úgy lop, hogy a lakattal 
lezárt szekrényeket feltöri; felnyom. Vö. 
csór.

szefós mn Szellemi fogyatékos, hülye; 
dilinyós.

szeg (szög is) fn 1. Egy szál cigaret-
ta; bláz. Neked hány szeg elég naponta? 
2. Hímvessző; dákó. Ö: koporsó~.

szegel (szögel is) ts ige 1. A rabábécé 
jeleivel, a falon vagy vmilyen csővezetéken 
kopogva üzen; ábécézik. 2. A falon kopog, 
átkopog (pl. azt jelezve, hogy jöjjenek az 
ablakhoz, mert mondani szeretne vmit). 
3. Az ajtón dörömböl, veri az ajtót. 4. Kö-
zösül, vkit magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

szegény ~ek otthona/ nyugvója: a) Fegy-
intézet, büntetés-végrehajtási intézet; kalit
ka. b) Börtön; sitt. ritk Szj: ~ konyha, úri 
pompa: 〈Akkor mondják, mikor a szegény 
elítélt többet akar mutatni, mint amennyi-
vel valóban rendelkezik〉.

szegényház fn Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. Buli van a 

~ban: a) Nagy, átfogó ellenőrzést tartanak 
nagyon sok börtönőr részvételével. b) Mu-
latság van a bevásárlás (spájz) napján. Vö. 
lakodalom.

szégyen Tiszta ~: Csúnya nő; dzsungáló.
szégyenebéd fn Nagyon rossz ízű, mi-

nőségű étel; szégyenkaja.
szégyenkaja fn Nagyon rossz étel. — 

szigorított leves, hányd ki második; szé
gyenebéd. Vö. béemvéleves.

szégyentelen fn és mn Megalázott 
fogvatartott, aki másokat ellenszolgáltatás 
nélkül kiszolgál; csicska. Küldd csak ide 
azt a szégyentelent!

szekér fn Autó; verda. Kell egy döntött 
szekér! ’Kell egy lopott autó!’

szekrény fn 1. Magas, széles vállú, 
nagy termetű (ember); bigi. Háromajtós/ 
Kétajtós ~: Ua. 2. Dúródik a cucc a ~ében: 
Gazdag, tehetős. Vö. vastag.

szekretárius fn ritk Irathamisító; mű
vész.

szél →Susog, mint a tavaszi ~.
széleslátókörű mn tréf, ritk Kancsal; 

szemes.
szeletel ts ige Új House, technó zenére 

táncol; dencel. Jól szeletel a csaj, mi?
széljárás Kedvező a ~: Nincs semmi ve-

szély, tiszta a levegő.
széllelbélelt mn és fn gúny Olyan (sze-

mély), aki gyakran szellent; kulagép.
szellemi ~ toprongy←.
szellőzetes fn Szabadlábra került elő-

zetes fogvatartott.
szellőzik tn ige Prostituált üzletszerű 

kéjelgést folytatva ügyfelet szólít le, magát 
kínálja; rodázik.
szellőztet tn ige Prostituált üzletszerű 

kéjelgést folytatva ügyfelet szólít le, magát 
kínálja; rodázik.

szem ~e kereszttüzében ég vki: ritk, 
gúny 〈Kancsal ember nézésére mondják〉. 
Vö. szemes. Szj: Hogy a ~ed?: Megeskü-
szöl rá? Szabadult a Zoli! – Hogy a sze-
med? – Vakuljak meg, ha hazudok!

szembejön 〈Ált. múlt időben haszn.:〉 
Szembejött: Találtam, könnyen, potyán, ol-
csón szereztem (de ehhez senkinek semmi 
köze). Honnan van ez a rádió? – Csak úgy 
szembejött, én meg nem mondtam neki ne-
met.

szemes I. fn 1. gúny Kancsal. — csilla
gász, ferdeszemű, keresztlátású, kertbe
néző (szemű), küllőszemű, pisztolyszemű, 
postás szemű, sanda szemű, sólyom (sze-
mű), szé les lá tó kö rű, szemidévisz, tikitaki, 
trük kös sze mű, vakegér, vakhangya, vak-
ku kel la, vakkutya, vaksi, vakszemű, 
vakvezető. Vö. vattaszemű, cikkbe néz 
és cakkba lát, szeme kereszttüzében ég. 
2. ritk Tolvaj; bugás. II. ~ takarmány←.
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szemidévisz fn gúny 1. Kancsal; sze
mes. 2. Rosszul látó, vaksi ember; vatta
szemű. [< Sammy Davis, amerikai előadó-
művész × szem].

szemle fn Zárkaellenőrzés, ami nem a 
biztonsági hiányosságok feltárására, ha-
nem a rend, tisztaság és az egyéni ápoltság 
ellenőrzésére irányul. Vö. fekszemle. Ö: 
szakállas~.

szemüge fn Szemüveg; hemüveg.
szemügép fn Szemüveg; hemüveg.
széna fn Dohány. Egy láda ~: Egy pakli 

dohány. It →csavar: Cigarettát sodor; csa
var1. — bagaretta, teveszar. Vö. bláz.

szénbánya fn ritk 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

szendó fn Szendvics; szenyó.
szénkefe fn pej (Sötét bőrű) cigány; 

bokszos.
szenna fn ritk Autótolvaj; verdás. [< 

Ayrton Senna, brazil autóversenyző].
széntabletta fn pej (Sötét bőrű) cigány; 

bokszos.
szentinel fn A betörő segítője, aki be-

törés közben őrt áll; hesszelő. [< Sentinel, 
az őrszem, egy filmsorozat címe].

szenya1 fn Nem kedvelt személy, hit-
vány ember, szemétláda; gennygóc. [< 
szenny, szemét].

szenya2 fn Szendvics; szenyó.
szenyaság fn Szemétség, aljasság; ge-

nyó ság. Ez szenyaság volt, elszívtad az 
utolsó cigim!

szenyó fn Szendvics. — szendó, 
szenya2.

szép Szj: ~ az →élet idekint, de odabent 
meg rossz.

szépfiú fn ritk Prostituált kitartott sze-
retője, illetve nőt védelemért, pénzért pros-
tituáltként dolgoztató férfi; májer.

szer fn 1. ritk Kábítószer; kábszi. 2. →Ott 
van a ~en.

szerelem ~ háza←.
szerelmes A bíró ~ belém, →csipázza, 

hogy itt vagyok.
szerelmespista fn Fülig szerelmes sze-

mély; kamelós.
szerelvény Szj: ~t igazíts!: 〈Sorakozás-

nál használt tréfás vezényszó, felszólítás 
rendezett sor létrehozására:〉 Igazodj! ~t 
bonts!: Lazíthatsz, leveheted a ruhád.

szerencsebúvár fn Szerencsés ember; 
mákos. Ez a szerencsebúvár nyert megint.

szeretetotthon fn ritk Zárka; cella.
szeretkezés Segges nemi ~: ritk Anális 

közösülés; análszex.
szerkezet fn 1. Fej; búra. 2. Fenék; bul.
szerkó fn 1. Felszerelés, szerszámok; 

cumó. Ö: betti~. 2. Ruha, öltözék; textil.
szerszám fn 1. Bármilyen dolog elleni 

erőszakhoz használható eszköz (pl. egy 
vasrúd vagy vagy speciális célszerszám), 
amivel fel lehet törni vmit. — továzó. Vö. 
pájszer. 2. Hímvessző; dákó.

szervál ts ige Lop, szerez; csór. Hon-
nan van cigid? – Szerváltam valahonnan.
szerző fn (Bűncselekmény) kitalálója, 

kieszelője, ötletgazda. — tippadó.
szeszkás mn ritk Ittas, részeg; tintás.
szeszkó fn Szeszes ital; pia.
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szétaláz ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz. ~za a fejét: ritk Ua.

szétbombáz ts ige Nagyon megver, ösz-
szever; szétmáráz. Szh: ~lak, mint Lon-
dont a friccek: Ua.

szétborít ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szétcsalaváz ts ige Nagyon megver, ösz-
szever; szétmáráz.

szétcsap ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szétcsilincsol ts ige Nagyon megver, 
összever; szétmáráz.

szétdarál ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szétdob ~ja a zárkát: Nagy felfordulás-
sal járó zárkamotozást végez; hipisel.

szétgépel ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szétgyepál ts ige Nagyon megver, ösz-
szever; szétmáráz.

széthúz ~za a →mindzsót. Szj: Húzd 
szét a lyukad, és koccolj le!: ritk Menj in-
nen! Vö. leakad.

szétkarmol ts ige ~ja magát: Idegeske-
dik. — karmolja magát.
szétlő ts ige Nemileg magáévá tesz; 

megdug.
szétmalavel ts ige Nagyon megver, ösz-

szever; szétmáráz.
szétmáráz ts ige Nagyon megver, ösz-

szever. — lebombáz, lebont, lenyom, 
lenyomorít, lezúz, oktat, szétaláz, szét
bombáz, szétborít, szétcsalaváz, szétcsap, 
szétcsilincsol, szétdarál, szétgépel, szét
gyepál, szétmalavel, szétmáráz, szétmárel, 
szétmatekol, szétnyal, széttyiravel, szétüt, 
szétvág, szétzúz, zamekra tesz. Vö. bebo
rít, elmáráz, lepadlóztat.

szétmárel ts ige 1. Nagyon megver, 
összever; szétmáráz. 2. ~ja magát: 〈Férfi〉 
önkielégítést végez; hokizik.

szétmatekol ts ige Nagyon megver, ösz-
szever; szétmáráz.

szétnyal ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz. Szétnyal a földim, ha ezt 
megtudja!

széttoloncoz ts ige Nemileg magáévá 
tesz; megdug.

széttyiravel ts ige Szétver, megver; 
szétmáráz. Egy egész zárkát széttyiravelt 
a csávó. [< cig. tjirāvel ’főz’ (Vek. 92)].

szétüt ts ige Nagyon megver, összever; 
szétmáráz. Szj: Szét leszel ütve!: Meg fog-
lak/ fognak verni!

szétvág ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szétzúz ts ige Nagyon megver, össze-
ver; szétmáráz.

szevasz Szj: ~, basználak, Pityu!: Jó 
szerencsét! 〈A magyarok mondják így 
viccből, amikor a romák cigányul köszön-
getnek egymásnak〉. [< Tavesz baktáló! 
’Jó szerencsét, legyen szerencséd!’ – Vitu! 
’Neked is!’ < cig. t’ avés baxtāló! – t’ avés 
baxtālo ví tu! ’adjon Isten – fogadj Isten’ 
(Vek. 31)].

szexes fn Ecstasy (kábítószer); eksz.
szexmunkás fn Prostituált; rinya.
szextanár fn Prostituált; rinya.
szextudós fn Prostituált; rinya.
szexuál ts ige Közösül; dug. Seggbe ~: 

Análisan közösül; megköcsögöl. Szájba ~: 
Orális közösülésre rávesz; szopat. Szájba 
szexuállak, ha még egyszer hozzányúlsz a 
cuccaimhoz!

szia ~ dobozos!, ~ van neki: Vége, oda-
van, elpusztult; finító. Minek ütöttél rá 
még azzal a vasrúddal? Szia dobozos! ’Mi-
ért ütötted meg a vasrúddal? Ennek most 
annyi, meghalt!’

szicíliai mn és fn Erős jellemű, kipró-
bált (ember), akit nem lehet árulásra ráven-
ni; spártai.
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szicsu msz Befejeződött, vége van; finító. 
Na, ennek is szicsu, megfogták a zsaruk.

szieszta fn 1. Alvás; szovesz. 2. ritk 
Vizsgálati fogság; csapda.

sziesztázik tn ige Nem kockáztat, nem 
meri megcsinálni (pl. nem meri használni 
a mobiltelefont). Hívasd már fel Ferivel az 
anyámat! – Nem fog menni, mert Feri most 
sziesztázik.

szigorított ~ leves←, hányd ki második.
szíj fn ritk Levél; liló. [< tny. szi < 

sziverli < ksziverli ’börtönbe, fogságba be-, 
vagy onnan kicsempészett, vagy egymás-
nak küldött tiltott levél’].

szikra fn Villamosszék.
sziktóber Sziktóberben: Soha. Majd 

sziktóberben megadom a kávét!
szil Náj ~ tubálóm←.
szima fn Por alakú (met)amfetamin 

(kábítószer); szpíd.
szimágyi fn Arany ékszer (lánc, gyűrű, 

karkötő stb.); fuksz. [?< cig. simādji ’zálog’ 
(Vek. 148)].

szimat fn 1. Operatív tiszt (a rendőr-
ség állományához tartozó, de a börtönben 
dolgozó rendőr, akinek a feladata a még 
fel nem derített ügyek vizsgálata, illetve 
a börtönben történt bűncselekmények fel-
színre hozása). — agitátor, cukrosbácsi, 
dumagép, énektanár, kétszínű, nyo
minger, operás, operatiszt, szimatfoxi, 
szimatka. 2. Rendőrségi nyomozó; nyo
minger. 3. Rendőr; zsaru. 4. Szagmintát 
levevő rendőr; szagértő. 5. Orr; hefti. 7. Az 
alkyl-nitritek csoportjába tartozó kábító-
szer, poppers, különböző fantázianévvel 
(Bad Red, Bronx, G.I., One, Rush stb.) kis 
üvegekben, fiolákban árusított drog, amit 
üvegből vagy átitatott zsebkendőből léle-
geznek be. Vö. kábszi. 6. Zsírfolttisztító, 
amit kábítószerként papír zsebkendőre lo-
csolva az orron át belélegeznek, így hallu-
cinációt, a ragasztóéval megegyező hatást 
okoz. Vö. kábszi. [< szimatol ’1. vminek 

a szagát érzi. 2. többször megszagol vmit. 
3. sejt, gyanít vmit. 4. vizsgálódik, fürké-
szik’].

szimatfoxi fn ritk 1. Operatív tiszt; szi
mat. 2. Nyomozó; nyominger.

szimatka fn ritk 1. Operatív tiszt; szi
mat. 2. Nyomozó; nyominger.

szimula fn ritk Börtönorvos; mengele. 
[< szimuláns; mert a börtönorvos gyakran 
ezt a „betegséget” állapítja meg].

szín fn Marihuána (kábítószer); fű.
színes I. fn Marihuána (kábítószer); fű. 

II. mn Kétszínű, képmutató;.
színeskedik tn ige Hízeleg; nyal. Mit 

színeskedik ez itt? Nincs cigije? [< színes 
’kétszínű’].

szint →Komoly ~en.
szinti fn Ecstasy tabletta (kábítószer); 

eksz.
szinyel tn ige 1. Fekszik, hever(észik); 

héderezik. 2. Alszik; szovel. 3. Lapul, buj-
kál a rendőrség elől; dekkol.

szinyesz fn Alvás; szovesz. Duguljatok 
már el! Szinyesz! Álmos vagyok!

szinyó fn ritk 1. Kocsma; krimó. 2. Ká-
bítószerként használt ragasztó (Palmatex, 
Palmafix, Palmament) zacskóba öntve; szipu. 
3. ritk Beszippantásra alkalmas, por alakú 
kábítószer; kábszi. [< szív 1. ’iszik’, 2. ’fel-
szív, felszippant’].

szinyózik tn ige Kábító hatású anyagot 
tartalmazó, zacskóba tett ragasztószerek-
ből (elsősorban Palmatexből, Palmafixből) 
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kiáramló gőzt a szájára tett zacskóból ká-
bítószerként belélegzi, szipuzik; ragasztó
zik.

szipka fn 1. (Vékony) láb; virgács. 
2. (Vékony) kar; csáp. 3. Heroin füstjének 
a beszívására használt cigaretta-füstszűrő. 
[< cigarettaszipka].

szipó fn Kábítószerként használt ragasz-
tó (Palmatex, Palmafix, Palmament) zacs-
kóba öntve; szipu.

szipóka fn 1. Cigaretta; bláz. 2. Mari-
huánás cigaretta; spangli. 3. Szeszes ital; 
pia.

szipózik tn ige Kábító hatású anyagot 
tartalmazó, zacskóba tett ragasztószerek-
ből (elsősorban Palmatexből, Palmafixből) 
kiáramló gőzt a szájára tett zacskóból ká-
bítószerként belélegzi, szipuzik; ragasztó
zik. Ik: be~.

szippancs fn ritk Kábítószerként hasz-
nált ragasztó (Palmatex, Palmafix, Pal ma-
ment) zacskóba öntve; szipu.

szippant ts ige Orron keresztül kábító-
szert (kokaint, amfetamin) szív fel. — szív, 
trombitál. Vö. gyorsít, kokózik.

szippantópor 1. Kokain (kábítószer); 
kokó. 2. Por alakú (met)amfetamin tartal-
mú kábítószer; szpíd.

szipu fn Kábítószerként használt ragasz-
tó (Palmatex, Palmafix, Palmament) zacs-
kóba öntve. — anyag, racska, ragasztó, 
szinyó, szipó, szippancs. Vö. kábszi.

szipuzik tn ige Kábító hatású anyagot 
tartalmazó, zacskóba tett ragasztószerek-
ből (elsősorban Palmatexből, Palmafixből) 
kiáramló gőzt a szájára tett zacskóból ká-
bítószerként belélegzi, szipuzik; ragasztó
zik. Ik: be~ik.

szírkó fn ritk Szén. Szírkóvá égett a hús!
sziszifuszi fn ritk Aprólékos, precíz 

ember.
sziszegős ~ szappan←.
szittyó fn ritk Szeszes ital; pia.
szittyós mn Ittas, részeg; tintás. Ez 

szittyós már, ne adjatok neki több piát!
szittyózik fn Szeszes italt fogyaszt; piál.
szív ts és tn ige 1. Orron keresztül ká-

bítószert (kokaint, amfetamin) szív fel; 
szippant. 2. Pórul jár, megjárja; más(ok) 
(kíméletlen) eljárása miatt kellemetlen, 
megalázó, esetleg tartósan hátrányos hely-
zetben van; méltánytalanságot szenved 
el; bosszúság éri. Ik: be~, le~, meg~. — 
cidázik, cumizik, csöcsön van, görcs
ben van, kapja az ívet, megszív, oboázik, 
szop(ik). Vö. trére fut.

szivacs fn ritk 1. Alkoholista, iszákos 
ember; alkesz. 2. Részeg; tintás.

szivar fn 1. ritk Férfi; fószer. 2. Hím-
vessző; dákó.

szívás fn 1. Bosszúság, méltánytalan, 
kellemetlen, megalázó helyzet; ennek elvi-
selése. — cumi, cumizás, obi(vankenobi), 
oboa. 2. Ilyen helyzetbe juttatás; kitolás; 
szívatás. 3. Orális szex, férfi orális kielé-
gítése; szopás. 4. ~ orron keresztül: ritk 
Kábítószerezés.
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szívat ts ige (Kíméletlen módon, saj-
nálat nélkül büntetésből vagy bosszúból, 
esetleg véletlenül) úgy jár el vkivel, hogy 
az emiatt kellemetlen, megalázó, esetleg 
tartósan hátrányos helyzetbe kerül; elbá-
nik, kitol vele; kellemetlenkedik, bosszú-
ságot okoz neki; megszívat. Ik: meg~.

szívatás fn (Kíméletlen módon, sajnálat 
nélkül büntetésből vagy bosszúból, esetleg 
véletlenül) vkinek kellemetlen, megalá-
zó, esetleg tartósan hátrányos helyzetben 
való juttatása, kellemetlenkedés, kitolás. — 
cumi(zás), obi(vankenobi), oboa, szívás, 
szopás.

szívató ~val indul: Férfit orálisan kielé-
gít; szop.

szivattyú fn Orr; hefti.
szivattyúztat ts ige Kellemetlen, meg-

alázó, esetleg tartósan hátrányos helyzetbe 
hoz; elbánik, kitol vele; kellemetlenkedik, 
bosszúságot okoz neki; megszívat.

szívóka fn 1. Cigaretta; bláz. 2. Mari-
huánás cigaretta; spangli.

szkáj fn Por alakú (met)amfetamin tar-
talmú kábítószer; szpíd. [< ang. sky ’ég’].

szkolko ~ szicsász?, Kolko csász?: ritk 
Mennyi az idő? [< or. сколько ’hány’, час 
’óra’, сейчас ’most’]. — Mennyi a krump
li/ vekker? Szode csász(ó)?

szlisszer fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. [< slisszer ’börtönőr’; vö. slissz].

szlovenszki fn és mn ritk Szlovák. [< 
szlk. slovenský ’szlovák’].

szo msz Szo?: Mi? Tessék? [< cig. so 
’mi’ (Vek. 149)].

szoba fn Zárka; cella.
szociálisotthon fn ritk Zárka; cella.
szode ~ csász(ó)?: ritk Hány óra van? 

Mennyi az idő? Vö. Szkolko szicsász? 
[< cig. sode ’mennyi, hány?’, chāso ’óra’ 
(CigSz. 106, 32)]. Szode →csentó?: Meny-
nyibe kerül?

szófosó mn Sokat beszélő, fecsegő 
ember. — borbilós, dumafranci, duma
gép, kacsaszájú, néprádió, paplanszájú, 
penázós, penelős, picsaszájú.

szokerál ts ige 1. Tesz, csinál; kerál. 
Szokerálj már egy kávét! ’Csinálj egy ká-
vét!’ 〈Leggyakoribb helyzettől függő jelen-
tései:〉 a) Telefonál; csörög. Hol van Lali? – 
Hagyd, most éppen szokerál, mindjárt végez 
úgyis! b) Lelő. Menj oda a testvéredékhez, 
mert az ura most tudta meg, hogy megcsal-
ta. Nehogy szokerálja Marit az a hülye! 
c) Tiltott dolgot tesz. 〈Gyak. akkor hasz-
nálják, ha nem akarják, hogy a kívülállók 
megértsék, milyen cselekvésről beszélnek. 
Ez esetben a helyzettől függően számtalan 
jelentése lehet.〉 2. Szerel; kókányol. Ik: 
meg~. 3. Szokerál?: Mit csinál? [< cig. So 
kerel? ’Mit csinál?’ (Vek. 149, 87)].

szokeráló fn 1. Homoszexuális; ratyi. 
2. Besúgó; vamzer. 3. Rendőr; zsaru. 
4. Börtönőr; smasszer. 5. Mobiltelefon; ba
saveló. 6. Fegyver; célszerszám. 7. Pisz-
toly; stukker. 8. Kés; bugyli. 〈Gyak. akkor 
használják, ha nem akarják, hogy a kívül-
állók megértsék, miről beszélnek. Ez eset-
ben a helyzettől függően számtalan további 
jelentése lehet.〉

szokerálós fn 1. Homoszexuális; ratyi. 
2. Áruló, besúgó; vamzer.

szokerel ts ige 1. Tesz, csinál; kerál. 
〈Leggyakoribb helyzettől függő jelentése-
it ld. szokerál alatt.〉 2. Szerel; kókányol. 
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3. Szokerel?: Mit csinál? Szokerel a csávó? 
’Mit csinál az a fickó?’ [< cig. So kerel? 
’Mit csinál?’ (Vek. 149, 87)].

szokeresz msz Szokeresz?: Mit csi-
nálsz? Szokeresz a vakeresz?: a) Mit mon-
dasz? b) Mit csinálsz? [< cig. So keres? 

’Mit csinálsz?’ (Vek. 149)].
szokra →Csáresz muri ~.
szoktató fn Az a zárka, ahol az újoncok 

a börtönbe vonulásuk utáni első heteket 
töltik, mielőtt munkát kapnak, és a fokoza-
tuknak, munkájuknak megfelelő zárkába 
helyezik őket. Vö. cella.

szolározgat tn ige Hallgatózik; rada
rozik.

szolga fn 1. Az a fogvatartott, akik tár-
saiknak ellenszolgáltatás fejében fölajánlja 
segítségét. 2. Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

szólózik tn ige 1. Önállóan csinálja. 
2. A bűncselekményeket egyedül követi 
el. 3. Egy az egy ellen verekszik. Ik: le~. 
[< szóló ’egyedül előadott ének-, zene- v. 
táncszám’, szólóban ’egyedül, magában’].

szomnákáj fn Arany, ékszer; fuksz. [< 
cig. somnakaj ’arany’ (CigSz. 106)].

szop(ik) ts és tn ige 1. Férfival orális 
szexet folytat. — agyarára kapja a csu
torát, benyeli a gyíkot, blájzol, cidázik, 
cigizik, cirdel, cullant, cumizik, dudli
zik, fúj1, furulyázik, fuvolázik, obizik, 
oboázik, pipázik, rodázik, spanglizik, 
szakszizik, szívatóval indul, torokmasz
százst vesz, tutujkáz. Vö. franciázik, ki
nyal, leszop, torkosborz. 2. Bosszúság éri; 
pórul jár, megjárja; kellemetlen, megalázó 
helyzetben van; szív. Ik: le~.

szopás fn 1. Orális szex, férfi orális 
kielégítése. Ö: (kajak)makk~. — blájsz, 
blájz, cigi, cirdesz, cumi(zás), cummanda, 
fran cia szkan der, kardnyelés, makkszo

pás, obi, oboa, pipa, spangli, szakszi2, szí
vás, szopinger. Vö. cirdatúráztatás, du
gás, francia. 2. Bosszúság, méltánytalan, 
kellemetlen, megalázó helyzet; ennek elvi-
selése; szívás. 3. Ilyen helyzetbe juttatás; 
kitolás; szívatás.

szopat ts ige 1. Orális közösülésre kér 
vagy kényszerít. — cumiztat, fújat, itat, 
megszívat, pipáztat, szájba szexuál, szop
tat. 2. Kellemetlen, megalázó, hátrányos 
helyzetbe hoz; elbánik, kitol vele; kelle-
metlenkedik, bosszúságot okoz neki; meg
szívat. Ik: meg~.

szopató fn 1. Bíróság; csikamelda. Hol-
nap megyek a szopatóra. 2. Rendőrség; 
jard. [< Ti. itt jól megszopatnak ’alaposan 
kiszúrnak veled’].

szopenel msz Szopenel?: Mit mond? 
Szopenel a csávó? [< cig. So phenel? ’Mit 
mond?’ (Vek. 149, 130)].

szopinger fn ritk Orális közösülés; 
szopás.

szopornyica fn Betegség; ráksenke. 
Miért voltál orvosnál? – Kértem kenőcsöt 
erre a szopornyicára. Látod, itt a körmöm-
nél piros…

szopós fn gúny 1. Homoszexuális kapcso-
latban a női szerepű férfi; köcsög. 2. Olyan 
prostituált, aki vállalja az ügyfél szájjal 
történő kielégítését. Vö. rinya. 3. Sértett, 
áldozat; pancser.

szoppantyúztat ts ige Kellemetlen, meg-
alázó, esetleg tartósan hátrányos helyzetbe 
hoz; elbánik, kitol vele; kellemetlenkedik, 
bosszúságot okoz neki; megszívat.

szoptat ts ige Férfi magát orális szex-
ben részesítteti; szopat.

szoptató fn Bíróság; csikamelda.
szoptatós fn ritk Ezer forint(os bank-

jegy); rongy. [< Az ezerforintos bankjegy 
hátulján Medgyessy Ferenc „Szoptató anya” 
c. szobrának reprodukciója volt látható].
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szoptatósnadrág fn ritk Olyan nadrág, 
melynek rossz a slicce. Vö. kalca.

szoszi msz Szoszi (van)?: Mi van, mi a 
helyzet? Szoszi van a szütyőben? ’Mi van a 
táskában?’ [< cig. So si? ’Mi van?’; cig. so 
’mi?’, si ’van’ (CigSz. 106, 103)].

szoszimó msz Szoszimó?: Mi van, mi a 
helyzet, haver? [< cig. So si, mo? ’Mi van, 
pajtás?’; cig. so ’mi?’, si ’van’, mo ’hé, te 
cigány!’ (CigSz. 106, 103, 77)].

szoszpengyalungyesz msz Szosz pen-
gya lun gyesz?: Mi van, mi a helyzet? [< cig.].
szotüdülő fn Fogda; fogszi.
szotyi msz Szotyi (veled)?: Mi van (ve-

led)? [< szoszi? ’mi van?’].
szovál tn ige Alszik; szovel. [< cig. 

sōvel ’alszik’ (CigSz. 106)].
szovázik tn ige Alszik; szovel. [< cig. 

sōvel ’alszik’ (CigSz. 106)].
szovel tn ige Alszik. Ik: be~. [< cig. 

sōvel ’alszik’ (CigSz. 106)]. — brummol, 
gunnyaszt, héderel, héderezik, szinyel, 
szovál, szovázik, szútyel.

szovelós mn és fn Álomszuszék, sokat 
alvó (ember). — csupagyász.

szovesz fn 1. Alvás. — csucsu, fájront, 
héder, szieszta, szinyesz. 2. ritk Csendes 
pihenő a börtönben; szusz.

szovjetszkije fn ritk Orosz. [< or. со-
ветские (tsz.) ’szovjetek’].

szöcske fn ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [< Ti. a többiek kénye 
szerint ugrál].

szög Ld. szeg.
Szöged fn Szegedi Fegyház és Börtön; 

Csillag. Embör! Ez Szöged!
szögel Ld. szegel.
Szögöd fn Szegedi Fegyház és Börtön; 

Csillag.

szökős mn és fn 1. Szökésben lévő kö-
rözött személy; pucolós. 2. Olyan ember, 
aki mindig megpróbál megszökni a bör-
tönből; tiplizős.

szőnyeg A ~ szélén áll: a) Kihallgatáson 
van. b) Leszidják, megmossák a fejét.

szőr Szőrért szőrt: Cserébe. Szőrbe: Cse-
rébe (ráfizetés nélkül egy az egybe). Cseré-
lünk órát? – Mit fizetsz rá? – Semmit! Csak 
szőrbe! | Miért adsz egy cigit? – Szőrbe.

szördömötör fn Macska; skodri.
szőrmanci fn ritk Fegyőrnő; csukibaba.
szőrme fn 1. Haj; séró. Szörnyű szőrme 

fedi a fejét! 2. Bajusz; musztáca.
szőröstalpú fn és mn Román (ember). 

— bocskoros, csaucseszku, nyuscsu.
szövet Benyelte a →takács a ~et.
szpíd fn (Por vagy tabletta alakú) 

(met) am fe ta min tartalmú kábítószer. [< 
ang. speed ’ua.’ ← ’gyors’]. — blú, fehér, 
girosz, gonzi, gyors(ító), kék, pikó, por, 
pörgető, pörpölszkáj, rózsaszín(ű)párduc, 
spuri, szima, szippantópor, szkáj, uzs
gyi. Vö. kábszi.

szpídbol fn Heroinnal vagy morfium-
mal kevert kokain (kábítószer). [< ang. 
speedball].

Szpídkár fn ritk A Fővárosi Bünte-
tés-végrehajtási Intézet II. objektuma a 
Gyorskocsi utcában. ~ utca: Ua. [< ang. 
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speed ’gyors’ + car ’kocsi, autó’]. — 
Gyors.

sztár fn 1. A többieknél erősebb, magá-
nak öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, 
társai által vezetőnek elfogadott fogva-
tartott; menő. 2. ritk Vmiben nagyon jó, 
ügyes ember; profisztár. Ö: profi~.

sztárol ts ige Nagyon jókat mond vkiről, 
dicsér; fényez.

sztároskodik tn ige Nagyképűsködik, 
beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; me
nősködik.

sztelli fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó.

sztenli fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. Gyere, simogasd meg sztenli fejét!

sztorizás fn 1. A börtönbe kerülés tör-
ténetének elmesélése. 2. Beszélgetés.

szuma fn ritk, Rég A fogvatartottak téli 
ruházata; varjú.

szumán fn ritk, Rég A fogvatartottak 
téli ruházata; varjú.

szumaruha fn ritk, Rég A fogvatartot-
tak téli ruházata; varjú.

szung mn és fn Büdös(ség); kandesz. 
Mi ez a szung?!

szúno fn Álom. [< cig. sūno ’ua.’ (Vek. 
152)].
szúnyogcsődör fn Vékony, sovány, gyen-

ge férfi; csontrakéta.
szuper mn Nagyon jó; lácsó. ~ lácsó: Ua.
szupernovasztikus mn Nagyon jó; lácsó. 

Szupernovasztikus a csajod! A beszélőn 
mindenki őt nézte.

szupi mn 1. Jó; lácsó. 2. Nem hamis, 
valódi; frankó. Ez a pénz szupi!

szupicsek mn ritk Jó; lácsó. [< szuper 
’ua.’].

szúr ts ige 1. Kábítószert injekcióz be 
magának; belő. 2. Kihívóan néz, sértően 
bámul; dikázik.

szúróstea fn ritk Tiltott, kábítószerrel 
kevert tea a börtönben.

szusz fn ritk Csendes pihenő a börtön-
ben. — pihi, szovesz.

szuszogtat tn és ts ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Szuszogtatnám azt a 
csajt!

szuszpenzor fn Verekedéskor védeke-
zésképpen az ágyék elé rakott két kéz. [< 
szuszpenzor ’a heréket a sérüléstől védő 
sporteszköz’].

szusszantó fn ritk Börtönudvar; kor
zó.

szútyel tn ige Alszik; szovel. [< cig. 
sūtja (a sōvel ’alszik’ ige múlt ideje): Vek. 
151].

szutyok fn gúny, pej 1. Csúnya, ápo-
latlan nő; dzsungáló. 2. Prostituált; rinya. 
3. →Vén ~: Idősebb nő; mumi.

szügy fn 1. Női mell, emlő; bögy. 2. Mell-
kas. — mejkas.

szügyeletes fn Ügyeletes.
szügyész fn Ügyész. — pap.
szülészet fn ritk Gyengélkedő a bör-

tönben; gyengusz.
szülőzik tn ige Anyját szidja, anyázik. 

Na, ez már szülőzik! Tuti verekedés lesz.
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szürke I. fn 1. Fegyőr, börtönőr; smasz
szer. 2. ritk Rabszállító autó; rabó. II. ~ 
borítékba← kerül.

szürkederes fn 1. Újabb feltárt bűntény, 
amire váratlanul (egy bűntény tárgyalása 
során vagy egy másik bűncselekmény bün-
tetésének letöltése alatt) derül fény. Bejött/ 
Benyerített/ Bevágtatott a/ egy ~, ~ ugrott a 
kertbe: Egy újabb bűntettel vádolják meg 
(egy újabb ügyről érkezik vádirat), miköz-
ben egy másik bűncselekmény miatti bün-
tetését tölti. 2. Pótnyomozás, amikor egy 
újabb ügyet kezdenek vizsgálni. 3. Egy 
újabb ügyre szóló idézés. 4. Folyamatban 
lévő ügy. Csikó2.

szürkeegér fn Fegyőr, börtönőr; smasz
szer.

szürkemókus fn ritk Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.

szürkepatkány fn Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.
szűrőbetyár fn tréf, Rég Olyan 

heroinfüggő, aki a mások által használt 
heroinszűrőket összeszedi, és azokból nyer 
ki magának egy adag kábítószert.

szütyedli fn Vállra akasztható vászon-
táska; abrakos.
szütyő fn Vállra akasztható vászontás-

ka, amiben a fogvatartottak a munkahelyre 
viszik az ennivalót; abrakos. Van valami 
a szütyődben? Szoszi van a szütyődben? 
〈Visszautasíthatatlan ajándékkérés, ami-
nek megtagadását verés követi〉.
szütyőzik tn ige Táskákat fosztogat (pl. 

a szállítózárkában).
szűz ~ek háza←.
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tab fn Cigaretta; bláz. [< tabak ’ua.’ × 
stab ’ua.’].

tabak fn Cigaretta; bláz. [< tabak ’do-
hány’].

tabakkó fn Cigaretta; bláz.
tabáré fn ritk Cigaretta; bláz. [< tabak 

’ua.’].
tabi fn Tabletta formájú Ecstasy (kábí-

tószer); eksz. [< tabletta].
tábor fn Olyan kisebb időtartamú bün-

tetésüket töltő bűnözőket fogva tartó börtön, 
ahol gazdaságokat működtetnek (Állam-
puszta, Baracska, Nagyfa, Pálhalma). Ö: 
edző~, halál~, olvasó~. — láger. Vö. sitt.

tábori ~ köcsög←.
tábormenő fn A legnevesebb, leg(el)-

ismertebb fogvatartott egy börtönben (tá
borban), olyan kiváltságos rab, aki több-
nyire a többieknél erősebb lévén öklével 
kivívja magának a tekintélyt, tiszteletet 
börtön szerte (és akit társai – gyakran féle-
lemből, fizikai ereje vagy éppen esze, eset-
leg pénze, a börtönben eltöltött hosszabb 
büntetése miatt – vezetőjükként fogadnak 
el). Vö. menő.

tabulál ts ige Megjelöl, megjegyez; fel
ír. Na, ezt tabuláltam, hogy nem adtad meg 
a tartozást! Majd ha legközelebb kérsz, 
nem felejtem el…

taccs Kidobja a ~ot: Hány; csandázik. 
~on van, ~ra megy: Anyagilag vagy egész-
ségileg tönkre megy/ ment; lepukkan. ~ra 
tesz/ vág: a) Megver; elmáráz. b) Megöl; 
hazavág. c) Tönkre tesz, kikészít; lepuk
kant1.

taccsol tn ige Hány, okád; csandázik.
tag fn Ember, férfi; fószer.
tagadó mn és fn Olyan (bűnöző), aki 

mindent tagad, semmilyen bűncselekményt 
nem vállal el.

tagló fn ritk Pofon; flekk.
taj(t) hsz Egészen, teljesen. Taj ratyi a 

csávó ’Teljesen homoszexuális’. Taj siker 
’Teljesen részeg’. [< taj, tajt ?< ném. Tod 
’halál’ (Faz. 159)].

tajték fn Ondó; apatej.
takács Benyelte a ~ a szövetet: Belera-

gadt a nadrág, alsónadrág a fenekébe.
takarék ~ra tesz: Szerénységre int vkit, 

leállítja vki nagyképűsködését; visszavetet 
az arcából. Szj: Tedd magad ~ra!: Kicsit 
szerényebben viselkedj! ~on van: Pihen, 
lustálkodik; pihizik.

takarít ts ige Lop; csór.
takarító fn Gyilkos; killer.
takarmány fn (A börtönben adott) étel; 

kajesz. Szemes ~: Testépítéshez használt 
tabletta formájú szteroid; koksz. Szj: Jó a 

~, ratyi a moslék: A takarmány is ízletesebb 
a börtönkosztnál (Balassagyarmat).

takarmányoz ts ige Etet, ételt oszt, tá-
lal; vályúztat.

takaró fn ritk A betörő egyik segítője; 
hesszelő.

takonyhinta fn gúny Bajusz; musztáca.
találka fn ritk Kocsma; krimó.
találkozik ~ott a →fűnyíróval.

T
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találkozó fn ritk Rabszállító autó; rabó. 
[< Ti. a nők és a férfiak találkozásának 
helyszíne].

taláros ~ kutya: Bíró; mázsáló. Melyik 
taláros kutyát engedték rád? ’Ki a bíród?’

talpaló fn ritk Kocsma; krimó.
talpas fn 1. gúny Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. ~ jobbágy: Ua. 2. gúny, 
pej 〈Cigányok által használva:〉 Nem ci-
gány, magyar; paraszt. 3. Fegyőr, bör-
tönőr; smasszer. [?< talpas ’gyalogos kato-
na’]. 4. ritk Kocsma; krimó. [< talponálló 
’olyan vendéglátóhely, ahol csak állva lehet 
fogyasztani’].

talpnyaló fn gúny 1. Áruló; vamzer. 
2. Protekciós fogvatartott; csókos.

támadós mn Különösen veszélyes: tá-
madó 〈biztonsági besorolás〉. — kávétés.

tampon fn tréf, ritk Kicsi, kis termetű 
ember; cinó.

Tangó fn 1. A budapesti ócskapiac (ré-
gebben az Ecseri úton, azelőtt a Teleki té-
ren volt, jelenleg Nagykőrösi úton találha-
tó). 2. Rég A budapesti Kozma utcai börtön 
(Gyűjtő) elosztó zárkája, ahová régen szál-
lításkor a rabokat zárták; Börze. (1986-ig 
a hatalmas helyiségben néha több százan 
is voltak, és ott üzleteltek, verekedtek, el-
vették a gyengébbek értékeit, holmiját.) [< 
ném. Tandelmarkt, Tändelmarkt ’ócska-
piac’ (Faz. 159)].

tankos mn ritk Ittas, részeg; tintás. [< 
tankol ’szeszes italt iszik’].

tanonc fn ritk Ügyetlen, kétbalkezes, 
járatlan vmiben; topa.

tanuló mn és fn ritk 1. Kezdő (bűnöző), 
első bűntényes (fogvatartott); elsőbálos. 
2. Fiatalkorú (bűnöző, fogvatartott); efkás.

tanya fn 1. ritk Bordélyház; kurva
barlang. 2. Búvóhely; bunker. Tudsz egy 
biztonságos tanyát? 3. R: Itt hagyom a 
Itok, basszátok meg anyátok!, Basszátok 
az anyátokat, itt hagyom a Itokat!: 〈Sza-
badulás előtt, ill. szabaduláskor mondott 
rigmus, amire a válasz:〉 Szeretnél te még 
velem szabadulni. [Vö. kat. szl. Itt hagyom 
a tanyátokat, basszátok az/ meg anyátokat! 
’〈Öregkatonák által üvöltözött rigmus a le-
szerelés felé közeledve〉’: KatSz. 162]. Ö: 
öröm~, röf~, vamzer~, zsaru~.

tányérsapka fn ritk Rendőr; zsaru.
tányérsapkás fn Rendőr; zsaru.
tanyiszli fn ritk Pénztárca; brifkó.
táp fn 1. Étel, élelmiszer; kajesz. 2. Ká-

bítószer; kábszi. 3. ~on van: Tehetős, gaz-
dag. Vö. vastag.

taperol ts ige Motoz, ellenőrzi a ruhá-
zatot; áthippel. [< szleng taperol ’(ált. nőt) 
fogdos, tapogat’ < ném. tappen ’ügyetlen-
kedik, kétbalkezeskedik, botorkál, tapoga-
tódzva megy’ (Faz. 159)].

tapír fn 1. Buta, faragatlan modorú, 
viselkedésű ember; gyökér. [< tahó, tapló 
’ua.’]. 2. Nagy orrú ember; cserpákos.

tapiz ts ige Motoz, ellenőrzi a ruháza-
tot; áthippel. [< szleng tapiz ’(ált. nőt) fog-
dos, tapogat’].

tápos mn és fn 1. Kábítószer-fogyasztó; 
anyagos. 2. Sovány (ember); csontrakéta. 
3. Doppingszert, szteroidokat használó 
testépítő; kokszos. Jól néz ki a csávó! – De 
csak mert tápos!

tapperol ts ige Motoz, ellenőrzi a ruhá-
zatot, személyi motozást végez; áthippel. 
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[< szleng tap(p)erol ’(ált. nőt) fogdos, ta-
pogat’ < ném. tappen ’ügyetlenkedik, 
kétbalkezeskedik, botorkál, tapogatódzva 
megy’ (Faz. 159)].

tapsi fn Fül; lokátor. Dugjad be a tap-
si dat, nem rád tartozik!

tapsol tn ige ritk Közösül, magáévá 
tesz; dug.

tapsolnivaló fn Pénz; lóvé. Van nálad 
tapsolnivaló? [< eltapsol ’(nagyobb össze-
get) (felelőtlenül, herdálva stb.) elkölt’].

tápszer fn Kábítószer; kábszi.
tápszeres mn és fn 1. Sovány ember; 

csontrakéta. 2. Kábítószer-fogyasztó; anya
gos.

tárcás fn ritk Zsebtolvaj; zsebes.
taréj fn ritk Haj; séró.
targonca fn Tarhonya; sörét.
targonya fn Tarhonya; sörét.
tarhál tn ige Kéreget, koldul; lejmol. [< 

jid. tarchenen ’vkinek terhére lenni’ (Faz. 
159)].

tarhonya →Cérnára fűzi a It.
tarhonyafa Szj: Megrázták a It: Tarho-

nya lesz ebédre.
tarkós fn Nyakon verés; csicskatasli.
tárogat tn ige Prostituált üzletszerű ké-

jelgést folytatva ügyfelet szólít le, magát 
kínálja, prostitúcióból él; rodázik. [Ti. 
gyakran széttárja a lábait].

tárogató fn ritk Száj; muj.
tarol ts ige Megver; elmáráz.
tárolós mn ritk Irigy ember. — fog

technikus, gerő, icci, pulos, puloskodó, 
pulyka, spúlos, zsidó.

tarsoly fn Pénztárca; brifkó.
tartály fn Fenék; bul.
tartózkodó fn Pihenőhelyiség a mun-

kahelyen, ahol az elítélt a reggelijét elfo-
gyaszthatja.

táskázik tn ige Táskákból vagy táská-
kat lop. Vö. zsebel.

tatar fn Konzervdobozba rakott zsíros 
rongy meggyújtva mint világítóeszköz; 
mécses.

tatárkór fn ritk Részegség.
táti fn Leszbikus; leszbi. [< cig. tāto 

’meleg’ (Vek. 157)].
tátika fn Ételbeadó nyílás, kulccsal 

nyitható, lenyíló kis ajtó a zárkaajtón. — 
etető, kisablak.

tátó fn gúny Homoszexuális; ratyi. [< 
cig. tāto ’meleg’ (Vek. 157)].

tátoj fn gúny Homoszexuális; ratyi. [< 
cig. tāto ’meleg’ (Vek. 157)].

tatyó (tattyó is) fn Vállra akasztható 
ételhordó táska; abrakos.
távcső fn 1. Szemüveg; hemüveg. 2. ritk 

Szem; jákó.
taven ~ baktáló!: Jó szerencsét! [< cig. 

t’ avén baxtālé! ’adjon Isten!’ (Vek. 31)].
tavesz ~ baktáló!: Jó szerencsét, legyen 

szerencséd! ~ vitu!: Legyen neked is sze-
rencséd! 〈válasz a Tavesz baktáló köszön-
tésre〉. ~ Baktalórántháza!, (~) baktat a ló!: 
Jó szerencsét, legyen szerencséd! 〈A ma-
gyarok mondják így viccből, amikor a ro-
mák cigányul köszöngetnek egymásnak.〉 
[< cig. t’ avés baxtāló! – t’ avés baxtālo ví 
tu! ’adjon Isten – fogadj Isten’ (Vek. 31)].

távolbanézés fn Az a „sportág”, amit a 
biztonsági cellába zárt elítélt űzhet.
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távrecsegő fn 1. Hangszóró; hangos. 
2. Telefon; telcsi. [< távbeszélő ’ua.’].

taxi fn 1. Rabszállító autó; rabó. Ö: 
búbos~. 2. Rendőrautó; meseautó. Csíkos 

~: ritk Ua.
taxis fn ritk Az elítéltek hierarchiá-

jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

tea fn ritk 1. Vizelet; brunya. 2. Csatta-
nó maszlag kábítószerként használva.

teás mn ritk Részeg; tintás.
teccine fn Szerda. [?< cig., vö. cig. tet rā

dji ’szerda’, tetrādjine ’szerdán’ (Vek. 159)].
technikus fn Illegális adószedő, tarto-

zásbehajtó; beszedő.
tégla fn 1. Áruló, besúgó; vamzer. Ö: 

nagy~. [< Be van építve, mint a tégla a fal-
ba]. 2. Szj: Mindenkinek van a börtönben 
legalább egy Ija, csak nem mindenki jön 
be érte: Mindenki börtönbe kerülhet egy-
szer vmiért. Neked is van bent egy Id!: Te 
is bekerülhetsz még a börtönbe! 3. Hasis 
(kábítószer); haska. Ö: zsidó~.

tej fn 1. Ondó; apatej. 2. Sül a ~: Büdös 
van, vki szellentett.

tejcsárda fn (Nagy) női mell, emlő; 
bögy.

tejel tn ige 1. Fizet, megfizet, kifizet; 
kicsenget. Nekem tejel a csávó, hagyjátok! 
Ik: le~. 2. Elélvez, ejakulál; eldzsal.

tejföl fn Pénz; lóvé.
tekenyős fn és mn ritk Cigány; bok

szos.
tekerő fn Cigarettacsavaró-töltő; cseterő.
teknős fn és mn 1. Már hosszabb ideje 

büntetését töltő, börtönben lévő fogvatar-
tott; púró. [< teknős(béka), az embernél 
hosszabb ideig élő hüllő; vö. A bíró azt hit-
te, teknős vagyok, nagyon megmért ’Sok 
éves, súlyos büntetést mért rám a bíró’.] 
2. Cigány; bokszos. [< teknővájó ’ua.’].

teknősbéka Annyit ül, mint a ~: ritk 
Hosszú időt tölt börtönben. Inak nézte a 
bíró ’Hosszú büntetésre ítélte a bíró’ [Ti. a 
teknős tovább él, mint az ember].
teknővájó fn és mn (Elsősorban oláh)-

cigány; bokszos.
teknyős fn és mn (Elsősorban oláh)ci-

gány; bokszos.
télag fn ritk Szökés; télak.
télak fn Szökés. ~ot vesz: Megszökik; 

télakol. [< télakol ’megszökik’; vö. ném. 
tny. Tailache ’szökés’]. — dobogó2, éjféli/ 
éjjeli vonat, hajlak, iszkiri, klep, télag, 
tipli, utazás.

télakol tn ige Szökik. Ik: le~. [< ném. 
tny. teilechen, telechen, teilachen ’meg-
szökik’ < jid. telechen ’megszökik’ (Faz. 
159, Dahn 289)]. — átfed, dobbant, dob 
egy füstöt, dobogózik, farol, felszívódik, 
fényt kap, gellert kap/ vesz, hajlakot vesz, 
hajlakol, hátrál, iszkirizik, kizuhan, 
kleppel, koccol, lécel, lefalcol, lefarcol, 
lefarol, lekoccol, lelécel, lelép, lép, lepat
tan, lepucol, letélakol, letiplizik, meg
dobban, megdobbant, megdurran, meg
farol, megpattan, megpucol, megtipli
zik, olajra lép, pattan, pucol, spurizik, 
télakot/ tiplit vesz, tiplizik.

télakvágy fn Szökési szándék. — hon
vágy. Na menj a picsába! Én nem akarok 
bajba kerülni, hagyjál békén! Miből gon-
dolod, hogy télakolni akarok? – Ott van 
az arcodra írva a télakvágy, mikor moso-
lyogsz!
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télapó fn Gazdag, jól ellátott fogvatar-
tott. Látom, kaptatok egy télapót a zárkába! 
— birtokos, csomagos, kulák, viájpírab, 
viájpíügyfél, zsidó. Vö. vastag.

télázik tn ige Megy; avázik. Télázik 
sétára valaki?

telcsi fn Telefon. — keráló, távrecse
gő, teló. Vö. basaveló.

tele ~ van (lével): Gazdag. Vö. vastag. 
Szh: ~ van, mint a déli busz: a) Gazdag. 
Vö. vastag. b) Súlyos, sokéves büntetést 
kapott.

telefon fn ritk Hangszóró; hangos.
telefosott ~ búváröltöny←.
telepes fn ritk Gyengélkedőn fekvő be-

teg fogvatartott; zombi.
teletankol ts ige ritk Lerészegedik; be

akaszt.
telever ts ige ritk Megver; elmáráz. 

Úgy televertem, hogy az anyja se fog rá-
ismerni! | Televerlek, köcsög, ha még egy-
szer rálépsz a lábamra!

telibár I. mn Gazdag; vastag. Hogy 
áll a csávó anyagilag? – Telibár! II. fn 
Gazdagság (amikor minden van: cigaretta, 
kávé, kábítószer stb.).

teló fn Telefon; telcsi.
temerel Szj: ~ a lovam, ha… (nem adom 

meg)!: 〈Egyféle eskü(dözés)ként mondva:〉 
A lovam dögöljön meg, ha… [< cig. merel 
’meghal’, vö. te merav ’becsületszavamra 
mondom’, te meren muro šavora ’a fiam 
életére mondom’ (Vek. 110)].
temető fn ritk 1. Ököl. [< „Jobb ke-

zem a Rókus kórház, bal kezem a (Köz)
temető” (Papp László ökölvívónak tulaj-
donított mondás)]. — buzogány1, csontos 
buzogány, csülök, nehézbombázó. 2. Be-
tegszoba a börtönben; gyengusz. 3. Rossz 
autó; betegágy. Ezt a temetőt hoztad? 
4. 〈Has, gyomor tréf. körülírására:〉 Hol a 
csokim? – Az már a temetőben nyugszik 
’Megette vki’. (Ehhez még hozzáfűzhetik, 

hogy Hívd ki a halottkémet, az talán kide-
ríti, ki ette meg!) Ö: csótány~.

tempózik tn ige Siet. — hasít, ível, ko
tor, pucol, skerázik, tép, tűz1.

tengerpart Olyan, mint a ~: langyos és 
→homokos.

tengó fn ritk Cipő; skárpi.
teniszező fn (Állandóan) kötekedő em-

ber; stuffmájer. 〈Az ilyen embertől kér-
dezik:〉 (Egész nap teniszedzést tartottál.) 
Nem lazultak meg a húrok az ütődön?: 
(Egész nap kötekedtél.) Nem unod még?

tenyeres fn ritk Pofon; flekk.
tényleges mn Életfogytiglani büntetésre 

ítélt; életfogytos. Tényleges a csávó, azért 
van úgy megvasalva. Vö. számos. ~ lakás: 
Olyan zárka, ahol végleges életfogytiglan-
ra ítélte(ke)t őriznek; öröklakás.

tép tn ige Gyorsan megy; tempózik. Hova 
tép az olyan állapotban? Be van rúgva!

terápiás mn ritk Bolond; dilinyós.
terasz fn ritk Ablak; kilátó.
terel tn ige 1. Elhárítja magáról a fi-

gyelmet. 2. Ködösít, összekuszálja a szála-
kat. 3. Elhitet, becsap, csellel megtéveszt, 
rászed; megvezet.

terepel tn ige A betörő felderíti a tere-
pet, ahová be akar törni. — portyázik.

terít ts ige ritk Vallomást tesz, vall el-
árul; dalol. [Teríteni az ultiban szokták a 
betlit és durchmarsot. A terített betliben/ 
durchmarsban az első ütés elvitele után ki-
terített lapokkal játszanak].

terjed Szj: Mi van, nem ~ a →hang?!
térkép Elmegy/ jó a ~en: Jó. Vö. lácsó. 

Lelép← a ~ről.
termel ts ige Eszik; burkol.
terminátor fn 1. Verekedős ember; bu

nyós. 2. ritk Magas ember; bigi. 3. ritk Az 
elítéltek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. [< Terminátor, 



térnó tigris

316

egy Arnold Schwarzenegger főszereplésé-
vel készült amerikai akció-sci-fi-thriller le-
győzhetetlen főhőse].

térnó fn ritk Férfi; fószer. [< cig. terno 
’fiatal’ (Vek. 159)].

terror ~ba rak: Folyamatosan molesztál, 
terrorizál, nem hagy békén; beterrorizál.

terrormanó fn gúny Kis termetű, ag-
resszív ember. Mit akar ez a terrormanó? 
Még az alsó ágy kéne neki!

tesa fn 〈Fogvatartottak egymás közötti 
megszólítása:〉 Testvér; haver. Tesa, dobj 
már egy pupákot a csacsogómba! ’Bará-
tom, adj egy cigarettát!’

tesó fn 1. 〈Fogvatartottak egymás kö-
zötti megszólítása:〉 Testvér; haver. Tesó! 
Dobj már meg egy bagarettával! ’Hékás, 
adj egy cigarettát!’ 2. Barát; kampi. Ne 
bántsátok, az tesónk, velünk van!

testál ts ige A szabaduló fogvatartott 
szabaduláskor társának ad bizonyos sze-
mélyes tárgyakat.

testápoló fn tréf Bot, baseballütő, ütő-
fegyver; fatestápoló.
testőr fn A prostituáltat foglalkoztató, 

védő személy, strici; májer.
testrész fn 〈Ált. birt. szraggal:〉 Test-

részem: Testvérem. Ki jön beszélőre? – A 
testrészem.

testvér fn 1. 〈Fogvatartottak egymás 
közötti megszólítása〉; haver. Van egy cigid, 
testvérem? Jól van, testvér, nem csalód-
tam a hűségedben, beveszünk a bandába. 
2. Barát; kampi.

tesz ts ige 1. →Jégre/ →hidegre/ →gajra/ 
→paccsra/ →pukkra/ →ravatalra/ →taccs-
ra/ →trére ~. →Gyászba/ →Keresztbe ~. 
→Hídba ~. →Káóra ~. →Lapátra ~. →Le-
vesbe ~. →Magáévá ~. →Rajba ~i magát. 
→Vízre ~. →Zamekre ~. Szj: Tedd arrébb 
az →arcod! Tedd magad →takarékra! 
2. ~i magát: a) Nagyképűsködik, bekép-
zelten, provokatívan viselkedik, hőzöng, 

erejével kérkedik, magát a többieknél erő-
sebbnek, fontosabbnak mutatja; menős
ködik. b) Nagyképűsködik, dicsekszik, 
kérkedik, feldicséri magát, fölényeskedik; 
habisztiskedik.

tészta Szh: →Összeállni, mint az égett/ 
mákos ~!

tetkó fn Tetoválás. — minta.
tetkós mn és fn Tetoválást készíteni 

tudó személy.
tetkóstű fn Tetoválótű. (Varrótű cérná-

val betekerve, amivel kézi tetoválást lehet 
végezni.) — sodronytű.

tetkóz(ik) tn ige Tetovál, tetoválást ké-
szít; kivarr.

tetovál tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< továl ’ua.’].
tető fn Az emeletes (vas)ágy felső szint-

je, felső ágy; dobcsi.
tetűpuska fn tréf Fésű.
tetűrágó fn ritk Rendőrségi fogda; 

pandesz.
tévé Van ~: Van áram. (Ti. a tévé bekap-

csolásával ellenőrzik, hogy van-e áram.) 
Van tévé? Nézd már meg! – Igen. – Akkor 
süss egy kávét! ’Akkor főzz egy kávét!’

teveszar fn 1. Dohány; széna. 2. ritk 
Rossz minőségű hús; mozgóhús.

textil fn Ruha, ruházat (nadrág, póló 
stb.). Ledobja a ~t: Levetkőzik; vedlik. — 
csihe, ruci, szerkó.

tí fn Tea; csopa. [< ang. tea ’ua.’].
tifó fn Titkosított információ. Van tifóm! 

Nem mehetek szakkörre! (Ti. ha vkiről titko-
sított információ van (ami lehet egy névtelen 
levél is, amiben azt írják, hogy szökni akar), 
az nem kaphat semmiféle kedvezményt, 
nem járhat edzőterembe, szakkörökre stb.)

tigris fn gúny 1. Ártalmatlan, gyenge 
ember (gyak. újonc vagy homoszexuális), 
aki verekedésbe kényszerülve nevetséges-
sé válik, még ha igyekszik is harcias lenni; 
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álmenő. 〈Többnyire efféle gúny. monda-
tokban:〉 Milyen vad ez a tigris! Támad a 
tigris! 2. Olyan, az elítéltek hierarchiájá-
ban a legalsó fokon lévő, megalázott sze-
mély (csicska), akit verekedésre képeznek 
ki, hogy „gazdája” helyett verekedve lás-
sák az újonnan érkezők erejét, verekedési 
tudását így döntve el, hogy a „gazda” ho-
gyan viszonyuljon az újonchoz; pitbull. 
3. Homoszexuális kapcsolatban a női sze-
repű férfi; köcsög.

tikitaki fn ritk Kancsal; szemes.
tiktak fn Gyógyszer (bármilyen); bo

gyó. [< Tictac, apró szemű, dobozos cukor-
ka].

tilitoli fn 1. Ide-oda lépegetés (pl. sakk-
ban vagy a malom nevű játékban). 2. Bi-
zonytalankodás, ingadozás (pl. egyszer 
az egyik, másszor a másik mellé állás). — 
virivari.

tilitolis mn Bizonytalankodó, ingado-
zó, megbízhatatlan, kétszínű 〈ember〉, aki 
egyszer az egyik, másszor a másik mellé 
áll.

tilitolizik tn ige 1. Ide-oda lépeget (pl. 
sakkban vagy a malom nevű játékban). 
2. Bizonytalankodik, ingadozik, egyszer 
az egyik, másszor a másik mellé áll, két-
színűen viselkedik.

tinglitanglizás fn Kis súlyokkal vég-
zett edzés. [< tinglitangli ’alacsony szín-
vonalú zenés műsor, előadás; ilyet nyújtó 
szórakozóhely’].

tinta fn 1. Szeszes ital; pia. 2. A teto-
váláshoz használt festék (hollótus, korom, 
m-fix stb.).

tintás mn Részeg. — alkesz, alkeszos, 
alkoholbúvár, alumínium, cefrés, detox, 
függöny, görcsös, koki, kokszos, kóré, 
kötéltáncos, mákos, mátó(s), matt, mátyis, 
mátyós, mólés, piás, siker, szeszkás, szity
tyós, szivacs, tankos, teás, totál(káros), 
vattarészeg. Vö. beakaszt, be van lőve.

tintorettó fn Szeszes ital; pia. [< tinta 
’ua.’ × Tintoretto (olasz festő)].
tipegő fn Cipő; skárpi.
tipli fn 1. Szökés; télak. ~ben van: 

Szökésben van. ~t vesz: Megszökik; té la-
kol. 2. Elmenekülés a bűntett helyszínéről. 
[< tiplizik ’megszökik’]. 3. Monokli, ütés 
nyoma a szem körül; mokesz.

tiplis mn és fn 1. Szökésben lévő, kö-
rözött személy, aki bujkál a hatóságok elől; 
pucolós. 2. Olyan ember, aki kényszeresen 
megpróbál megszökni a börtönből; tipli
zős.

tiplizik tn ige 1. Szökik; télakol. 2. El-
menekül a bűntett helyszínéről. Ik: le~ik, 
meg~ik. [< ném. tny. tippeln ’megy, ván-
dorol’ (Wolf 329, Dahn 291)].
tiplizős fn 1. Szökésben lévő, körözött 

személy; pucolós. 2. Olyan ember, aki kény-
szeresen megpróbál megszökni a börtön-
ből. — lépős, pucolós, szabadulóművész, 
szökős, tiplis.

tipp fn 1. Bűncselekményre vonatko-
zó ötlet. — éca. 2. Betörésre alkalmasnak 
tűnő helyszín címe; balhécím.

tippadó fn 1. Értelmi szerző, aki kita-
lálja a bűncselekményt; szerző. 2. A betö-
rőnek a betöréshez címet adó személy. — 
écaadó, tippes, tutis.

tippes fn Az a személy, aki címet ad a 
betörőnek a betöréshez; tippadó.

Tirpákia fn A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Nyír-
egyházán. [< szleng Tirpákia ’Nyíregyhá-
za és Szabolcs-Szatmár megye’ < tirpák 
’Nyíregyházán és környékén élő szlovák 
származású népcsoport’].

tiszta mn 1. Ártatlan; fehérlelkű. Én 
tiszta vagyok, a lovam haljon meg! 2. Olyan, 
akin nincs lehallgatókészülék. Megmotoz-
tam, tiszta! 3. Olyan, amin nincs ujjlenyo-
mat. 4. ~ herót←. ~ szégyen← (nyanya).
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titkár fn 1. ~a vkinek: Egy nála erő-
sebb védelme alatt álló fogvatartott; vé
dett. 2. ritk Az elítéltek hierarchiájában a 
legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) kiszolgá-
lására kényszerített, megalázott személy; 
csicska.

titkosbuzi fn pej Olyan homoszexuális 
személy, aki nyíltan nem vállalja másságát; 
pulbuzi.

titkosrinyós fn 1. Szemtelenül élősködő, 
potyázó társ, aki mindennel megkínáltatja 
magát, de a sajátjából sohasem ad; oldal
vizes. 2. Kihasznált társ, akinek a holmiját 
használják, de ő nem nyúlhat a máséhoz. 
[Vö. rinyós ’barát, akivel mindent meg-
osztanak’].

titkosügynök fn gúny Áruló, besúgó; 
vamzer.

titokbuzi fn Homo szexua li tá sát titkoló 
homoszexuális; pulbuzi.

tizenegyes fn ritk Pofon; flekk.
tizenhármas fn ritk Fogda; fogszi 

(Szeged).
toalett fn ritk, tréf Illemhely; retyó.
tockos fn Enyhébb ütés a csupasz nyak-

ra; csicskatasli.
tódi fn ritk Férfi, fiú; fószer.
tojás Egy →tyúk alól se mernéd kivenni 

a ~t!
tojó fn ritk Nő; gádzsi.
tojoda fn ritk Illemhely; retyó.
tojolda fn ritk Illemhely; retyó.
tokmány fn Orr; hefti.
tol ts ige 1. Csinál, tesz vmit (pl. dol-

gozik); kerál. Jól tolja, szükség van rá! 
2. Segít. 3. Dicsér; fényez. Nekem tolod a 
csávót? Ismerem! 4. Mond, előad; borbi
szál. Jól tolja a csávó, elhiszem neki! 5. ~ja 
a piros →biciklit.

tolat ts ige Eszik; burkol. Tolassad!: 
Egyed csak!

tolatós fn ritk Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska.

toldi fn ritk Erős ember; kajak. [< Toldi 
Miklós, rendkívüli erejéről híres, Arany Já-
nos által is megénekelt középkori vitéz].

toll fn Haj; séró.
tollas mn Gazdag; vastag. [< megtolla-

sodik ’meggazdagszik’].
tollfosztó fn ritk Tolvaj; bugás. [?< a 

tollasokat (’gazdagokat’) fosztja ki × tol
vaj].

tollkereskedés Toll- és vajkereskedés: 
ritk Lopás; csóresz. [< tolvajlás].

tollkereskedő Toll és vajkereskedő: 
Tolvaj; bugás. [< tol-vaj].
tollseprű fn Betörő egyféle zárnyitó 

eszköze. (Hagyományos kulcsból állítják 
elő: lefűrészelik a kulcs tollait, majd a 
kulcs szárának az alsó részére apró lyuka-
kat fúrnak, és ebbe bowdenhuzalt fűznek 
így alakítva ki a seprű részt.)

toloncoz(ik) tn és ts ige 1. Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: be~, szét~. 2. A fel-
ső ágyba kapaszkodva karerősítés céljából 
magát leengedi és kinyomja. Vö. fűrészel.
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tompa fn ritk, Rég A forintnak megfe-
lelő börtönbeli fizetőeszköz; bón. [Vö. éles 
’civil életben használt pénz’].

topa mn ritk Ügyetlen, kétbalkezes. — 
böte, droid, elsőpályás, faszkalap, ga-
gyi(s), kecske, madár, nyomorék, tanonc, 
veréb, verebentyű, zöldfülű.

topánka fn 1. Bakancs; bakelló. 2. Cipő; 
skárpi.

topogó fn 1. Bakancs; bakelló. 2. Cipő; 
skárpi.

topp ~on van/ →Ott van a ~on: a) Gaz-
dag. Vö. vastag. b) Nagyon jól érzi magát. 
[< ang. top ’csúcs’].

toprongy Szellemi ~: Szellemileg leépült 
ember; dilinyós.

toranagaszaga Szj: Toranagaszaga, 
tornagatya szaga, háj büdös köcsög: gúny 
〈Lenéző kif. annak érzékeltetésére, hogy az 
illető nem számít, nem veszik komolyan〉.

tordai ~ hasadék←.
torkosborz fn ritk Az orális közösülést 

kedvelő személy. Vö. szop. [< Szív/ szop, 
mint a torkos borz].

tornacipő →Mezőgazdasági ~.
tornádó fn Rabszállító autó; rabó. [< 

Tornado, a rabszállító autók márkája].
tornatanár fn ritk Nőt védelemért, pén-

zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
torok ~ra megy: Fizetség, kárpótlás nél-

kül máshoz kerül. Adtam neki öt cigit hol-
napig. – Na, az biztos torokra ment, mert ő 
nem szokta megadni a tartozását. [< lenyel 
’nem fizet ki, fizetés nélkül megtart’].

torokmasszázs ~t vesz: ritk Férfival 
orális szexet folytat; szop.

torony fn 1. Emeletes ágy legfelső szint-
je; dobcsi. 2. Őrtorony, őrhely a börtön 
falán; a külső őr figyelőhelye; doberdó. 
3. Magas, langaléta ember; bigi.

torta Leesik valami nekünk is a Iból: 
Mi is részesedünk (a lopott holmiból), jut 
nekünk is. Ö: nyúl~.

tortabevonó fn Hasis (kábítószer); 
haska.

totál mn Részeg; tintás.
totálkáros mn Részeg; tintás.
totyogás fn ritk Napi séta a börtönben; 

körözés.
továbbképző fn 1. Fegyintézet, bün-

tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

továz(ik) tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< tovel ’ua.’].

továzó fn Ajtónyitásra használható esz-
köz (elsősorban feszítővas vagy fűrészlap); 
szerszám.

tovel tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~. [< cig. thovel 
’helyez, tesz’].

tovelda fn 1. Bíróság; csikamelda. 
2. Rendőrség; jard. [< Ti. itt jól megbasz-
nak ’alaposan kiszúrnak veled’; tovel ’kö-
zösül’].

töcsköl tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Ik: meg~.

tök fn 1. Fej; búra. 2. Összekaparja a 
~eit: Összegyűjti a bátorságát. Ha összeka-
parja a tökeit, biztos sikerül megvernie ezt 
a palit. R: 〈Válasz a Hogy hívnak? kérdés-
re:〉 Baradlai Ödön, kapd be a ~öm!

tökfájer fn Anális közösülés; análszex. 
[< tök fájer ’amikor a fájer nevű kártya-
játékban vkinek tök színből jön ki a fájer 
(azaz két 10 értékű lapja van + ász)’]. 〈Vic-
cesen szokták kérdezni:〉 Volt már hátulról 
tökfájered? – Nem. – És vakon? ’Közö-
sültek már veled análisan? – Nem. – És 
csukott szemmel?’ [Vakon ’a kártyalapok 
megnézése nélkül’; ld. vakon beüt].

tökfedél fn Sapka. [< tökfedő ’ua.’].
töki fn ritk 1. 〈Fogvatartottak egymás 

közötti megszólítása〉; haver. 2. Gyerek; 
kiscsávó.

Tököl fn 1. Fiatalkorúak Büntetés-vég-
rehajtási Intézete Tökölön. — Bölcsőde, 
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Edzőtábor, Óvoda. 2. A büntetés-végre-
hajtás tököli Központi Kórháza; Ausvic. 
Vö. háká. 〈Válasz a Miért mész Tökölre 
(ti. a rabkórházba)? kérdésre:〉 A faszomat 
feloperáltatom a mellemre, hogy ha szop-
ni akarsz, ne kelljen mélyre hajolnod. Vö. 
Lököl.

tökös fn 〈Fogvatartottak egymás kö-
zötti megszólítása〉; haver.

tököscsaj fn gúny (Nőkre hasonlítóan 
öltözködő, viselkedő, a kapcsolatban a női 
szerepű) homoszexuális férfi; köcsög.

tököslány fn gúny (Nőkre hasonlítóan 
öltözködő, viselkedő, a kapcsolatban a női 
szerepű) homoszexuális férfi; köcsög.

tökösmenyasszony fn gúny (Nőkre 
hasonlítóan öltözködő, viselkedő, a kap-
csolatban a női szerepű) homoszexuális 
férfi; köcsög.
tökösnővér fn gúny 1. Férfi felcser, 

ápoló. — dögész. Vö. díler. 2. (Nőkre ha-
sonlítóan öltözködő, viselkedő, a kapcso-
latban a női szerepű) homoszexuális férfi; 
köcsög.

tökretök fn ritk Homoszexuális közö-
sülés. — kanbuli. Vö. análszex.

tölgyes fn Temető; makkos. Kivitték a 
~be: Meghalt; megmulázik.

töltény fn ritk Pénz; lóvé.
töltés fn Szteroid, doppingszer; koksz.
töltő fn Cigarettatöltőgép; cseterő.

töltős mn és fn Jogerősen kiszabott íté-
letét töltő fogvatartott; jogerős.

töm tn és ts ige Erőszakkal etet. (Az 
étkezést megtagadókat etették, etetik erő-

szakkal egy nyelőcsövükbe illesztett gumi-
csövön keresztül, amihez egy tölcsér csat-
lakozik. A nyelősöket vattával kevert tört 
krumplival tömték meg.) 2. ~i a →majmot: 
Eszik; burkol. 3. Közösül, vkit magáévá 
tesz; dug.

tömeglakás fn Sok fogvatartott elhe-
lyezésére szolgáló, nagy zárka; hodály.

tömlöc fn 1. Zárka; cella. 2. Fegyinté-
zet, büntetés-végrehajtási intézet; kalitka. 
3. Börtön; sitt.

tömlönc fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

tör ts ige Folyamatosan molesztál, ter-
rorizál, nem hagy békén; beterrorizál.
törlőruha fn Önkielégítésnél az ondó 

felfogására használt rongy (ált. a törölközőt 
használják erre a célra); ragarongy.

törmi fn Törzsőrmester; törzs.
törő fn Zártöréshez használt speciális 

betörő szerszám; zártörő.
törődés fn Pénz; lóvé. Kéne egy kis tö-

rődés! ’Szükségem lenne némi pénzre!’
töröl Törli a →memóriacsipjét.
törölköző →Bedobja a ~t.
törőzik tn ige 〈Betörő〉 törővel zárat 

nyit.
törpe fn 1. gúny Kicsi, kis termetű em-

ber; cinó. 2. Hét év letöltendő büntetés. Vö. 
mázsa. [< Hét, mint a törpék száma a Hó-
fehérke c. mesében].

törzs fn Törzsőrmester. — majdnem-
főtörzs, törmi.
törzsfőnök fn Főtörzszászlósnál ma-

gasabb rangfokozatú rendőrségi dolgozó; 
nagykutya.

törzsgárdatag fn ritk Visszaeső, több-
szörösen büntetett fogvatartott; zuhanó
bombázó.

törzsszám ~a van a fingnak: tréf Na-
gyon büdös a szellentés.
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tözsoá fn ritk Közösülés; dugás. [?< fr. 
je t’aime ’szeretlek’].

trafó fn gúny, pej Homoszexuális kap-
csolatban a női szerepű férfi; köcsög.

trafonauta fn gúny, pej Homoszexuális 
kapcsolatban a női szerepű férfi; köcsög.

trágyalé fn ritk A börtönben készített 
alkohol; lötty.

trágyaszóró fn Fenék; bul. Ne hajlongj, 
fordítsd el a trágyaszóród másfelé!

trágyázik tn ige Nagydolgát végzi, szé-
kel; kulázik.

traktoros mn Tripperes; trikós. Miért 
mentél orvoshoz? – Azt hiszem, traktoros 
lettem.

transzformátor fn gúny, pej Homo-
szexuális kapcsolatban a női szerepű férfi; 
köcsög.

transzi fn gúny, pej Transzvesztita. — 
katoj.

trasel tn ige Fél; rinyál. [< cig. trasel 
’megijed, megretten’ (Pall.); vö. cig. traš 
’félelem’ (Vek. 162)].

traselós mn Gyáva, félős; majrés.
traskel tn ige ritk Fél; rinyál. [< trasel 

’fél’].
traskózik tn ige Fél; rinyál. [< trasel 

’fél’].
tré I. mn 1. Rossz, nem jó, vacak; tréf

li. 2. Zűrös, veszélyes; meleg. Tré a csávó! 
Feketeöves! ’Veszélyes az ipse! Besúgó!’ 
Nagyon tré ez a balhé, ezért kell beválla-
lós ember, aki nem rosál be, ha fegyvert 
lát ’Nagyon veszélyes ez a bűncselekmény, 
ezért kell bátor ember, aki nem ijed meg, 
ha fegyvert lát’. ~ a helyzet: Baj van. ~ a 
vonal: A lebukás veszélye áll fenn. 3. Szé-
gyellni való, kínos, kellemetlen; gáz. Tré ez 
a verda! Én bele nem ülök, nem égetem ma-
gam! II. 1. Baj, gond, probléma. — balhé, 
prücök. ~ben van: Bajban van. ~be/ ~re fut/ 
jut/ megy: ritk Bajba kerül. — beesik a bal

héba, elcsúszik, grízes lesz, hurokba lép, 
kicsengetnek vkinek, lapáton van, lapát
ra kerül, leesik, megcsúszik, nyakig van 
a gittben, pléhre csúszik/ megy, ráfacsál, 
rápacsál, sáros lesz, szarba lép. Vö. szív. 
2. Veszély; melegség. Tré van, jön az őr! 
~t üt: Veszélyre figyelmeztet a rabábécé 
jeleivel (a falon kopogva jelzi pl. hogy jön 
az őr). ~ van: Veszély van (pl. jön az őr). 
3. Lelepleződés; lebukás. 4. ~re tesz: ritk 
Megöl; hazavág. [< tréfli ’rossz’].

tréboj fn ritk, gúny Homoszexuális szol-
gáltatást nyújtó férfi; köcsög. [< Playboy, 
erotikus férfimagazin × tré ’rossz’ + ang. 
boy ’fiú’].

tréemká fn Rossz munkahely. [< tré × 
tmk ’tervszerű megelőző karbantartás’].

tréfás mn 1. Rossz, nem jó, vacak; tréf
li. Tréfás ez a kocsi ’Rossz ez az autó’. Tré-
fás ez a balhé, érhet meglepetés. 2. Hamis, 
megbízhatatlan 〈ember〉; link. [< tré(fli) 
’rossz’].

tréfáskodik tn ige Aljas módon visel-
kedik, be akar csapni; unfrankózik.

tréfli mn ritk Rossz, nem jó, vacak. [< 
jid. tréfe, tréfli ’olyan (étel), amit a vallástör-
vények szerint nem szabad megenni’ (Száj. 
66; TESz. III, 987)]. — avétos, balhés, bi
zsu, cinkes, csehszlovák, csigút, csilácsó, 
dzsukel, elgya, faszszopó, fegyházas, 
fostéria, gagyi, geci, gyér, habos, halál, 
kamu, kevés, köcsög, maszek, merdő, 
nájlácsó, nájlásó naszul, naszváló, pa
lis, pancser, piti, pitláger, pitlák(ovics), 
simlis, tré, tréfás, unfrankó, zsakontré, 
zsukel.

trélé fn ritk Hamis pénz; állé. [< tré 
’rossz’ + lé ’pénz’].

trépalota fn ritk Rendőrség épülete; 
jard.

trepni fn 1. Folyosó, a börtön egyik 
szárnya. — csikótelep, főtér, kifutó, kör
let, közlekedő, placc, sétálóutca, sétány, 
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sikátor, sóhajok útja, sugárút, trepp, utca, 
váciút. Vö. rákócitér. 2. A folyosó szur-
kozott talpfából készült talapzata, padlója; 
trepp. [< trepni ’építkezéseknél a lépcsőt 
helyettesítő feljáró’ (egyes régi típusú bör-
tönökben, mint pl. a szegedi Csillag vagy a 
Gyűjtő „A” objektuma, a folyosó talpazata 
szurkozott vasúti talpfából van készítve)].

trepnibetyár fn Ételosztással megbí-
zott rab; házi. [< Az ételosztó szinte szó 
szerint szabadon mozoghat a folyosón, ez-
által tud üzletelni („betyárkodni”)].

trepnihuszár fn Fegyőr, börtönőr; 
smasszer.

trepp fn 1. Folyosó, a börtön egyik szár-
nya; trepni. 2. A folyosó szurkozott talpfá-
ból készült talapzata, padlója. — trepni.

triben hsz Harmadmagával bűnszövet-
ségben, hármasban. [< trióban ’ua.’ × or. 
три ’három’]. — trióban.

tribli fn Üzletelés, feketézés; biznisz.
triblizik tn ige 1. Üzletel, feketézik; biz

niszel. 2. Csal, ügyeskedik, vmi illegálisat 
csinál; simliskedik.

trikó fn Tripper (nemi betegség).
trikós mn Tripperes. — traktoros.
trin szn Három. [< cig. trin ’három’ 

(Vek. 162)].
trinkdobi fn ritk Olyan szeszes ital, 

amit a fogvatartottak készítenek a börtön-
ben; lötty. [< ném. trink ’ital’ + dobi].

trinköl tn ige Elüti vmivel az időt, lé-
becol.

trinyó fn 1. LSD (kábítószer); tripp. [< 
tripp ’ua.’]. 2. Tricepsz, háromfejű hátsó 
karizom. [< tricepsz].

trinyózik tn ige A tricepszét erősíti.
trióban hsz Harmadmagával bűnszö-

vetségben, hármasban; triben.
tripp fn LSD (kábítószer). [< trip ’hal-

lucinogén drog használata alatt átélt pszi-
che de li kus utazás’ < ang. trip ’utazás’]. — 

acid, álom, doktorhofman, drímsz, hofi, 
hofman, korong, lecsó, leske, trinyó. Vö. 
bélyeg, kábszi.

trokhár fn ritk 1. Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. 2. Hülye, bolond; dilinyós. 
3. Haszontalan, semmirekellő ember; link.

trombita →Cseh ~. Inak néz: Ellop; el
csór. [Ti. megfújja ’ellopja’].

trombitál tn ige Orrán keresztül kábí-
tószert szív fel; szippant. Vö. anyagozik.

trombitaréz fn Hamis arany; bizsu.
trotyizik tn ige ritk Nagydolgát végzi, 

székel; kulázik.
trottyol tn ige ritk Nagydolgát végzi, 

székel; kulázik.
trubuj msz Trubuj!: Kérek még! Csi 

trubuj: Nem kérek. [< cig. trubuj ’kell’ 
(Vek. 163)].

trükkös fn 1. Kártyajátékban csaló; cin
kes. 2. Csaló; simlis. 3. Fortélyos, minden 
hájjal megkent; rafkós.
trükkösszemű mn ritk, gúny Kancsal; 

szemes.
tubák fn Cigaretta; bláz. [< tubák ’bur-

nót, porrá őrölt dohány’].
tubálesz fn Cigaretta; bláz. [< tubáló 

’ua.’ < thuvālo, thuvāli ’füstös; cigaretta, 
pipa’ Vek. 160)].

tubáló fn Cigaretta; bláz. Dema jek 
tubáló! ’Adj egy cigarettát!’ Náj szil 
tubálóm ’Nincs cigarettám’. [< cig. thuvālo, 
thuvāli ’füstös; cigaretta, pipa’ (Vek. 160)].
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tubálózik tn ige Cigarettázik; blázol.
tubáré fn Cigaretta; bláz.
tubáresz fn ritk Cigaretta; bláz. [< 

tubálesz ’ua.’ < cig. thuvālo, thuvāli ’füs-
tös; cigaretta, pipa’ (Vek. 160)].

tudásház fn ritk Könyvtár; molytár.
tudásszint ~jén van: Vmilyen játékban 

nulla pontja van. 〈Ált. játék közben ugra-
tásból mondják:〉 Tudásszinteden vagy!

tudósgeci mn ritk, gúny Okos; dupla
fejű.
túlélőcsomag fn A börtönbe küldött 

csomag (ami épp akkor érkezik, amikor 
minden kifogyott); rahedli.
túlélőkenőcs fn tréf Tubusos májkrém.
tulkó mn Kövér, zsíros; tulo. [< tulo-

(masz) ’szalonna’, cig. thulo, thūlo ’kövér’ 
(Vek. 160)].

tulo I. mn Kövér, zsíros. — tulkó, tulu. 
Vö. pacal. II. fn Szalonna; tulomasz. [< cig. 
thulo, thūlo ’kövér’ (Vek. 160), tulo(masz) 
’szalonna’].

túloldali fn Áruló, besúgó; vamzer.
tulomáró fn Zsíros kenyér. — zsíros 

brugó/ deszka.
tulomasz fn 1. Szalonna. — mozgó

hús, tulo, tulumasz. 2. Kövér ember; pa
cal. [< cig. thūlo mas ’szalonna’ (tkp. kövér 
hús): CigSz. 119, thulomas ’szalonna’ (Vek. 
160)].

tulu mn Kövér; tulo. [< cig. thulo, thūlo 
’kövér’ (Vek. 160)].

tulumasz fn 1. Szalonna; tulomasz. 
2. Kövér ember; pacal. [< cig. thūlo mas 
’szalonna’ (tkp. kövér hús): CigSz. 119, 
thulomas ’szalonna’ (Vek. 160)].

túlvilág fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; 
sitt. Majd a túlvilágon találkozunk!

tuningol tn ige Erősít, edz; gyúr. [< 
tuningol ’a motor teljesítményét átalakítás-
sal megnöveli’].

túr ts ige 1. Kutat, zárkaellenőrzést tart; 
hipisel. 2. Eszik; burkol.

túráztat tn ige ~ja magát: Sokat beszél. 
Vö. borbiszál. Mit túráztatod itt ennyit ma-
gad? Kussolj már!

turbó fn ritk Orr; hefti.
turista fn Szállításban levő rab, aki 

csak egy-két hétig van az adott börtönben. 
— átutazó vendég.

turistabusz fn ritk Rabszállító autó; 
rabó.

túrnivaló fn ritk Étel; kajesz.
tusolda fn Zuhanyzó; uszoda.
tutaj Szh: Olyan a szeme, mint a ~: 

Szép szemű, kívánatos lány. [< Ti. tutaj 
és a szép szem is faszállító (fa-szállító, ill. 
fasz-állító)].

tutajos fn 1. Szép szemű, kívánatos 
lány; gádzsi. 2. ritk Prostituált; rinya. [Ld. 
tutaj].

tuti mn 1. Biztos. Van egy tuti tippem 
’Van egy biztos címem a betöréshez’. — 
frankó, százas, tutifix, tutifruti, tutkó, 
tutter, tuttifrutti. 2. Jó; lácsó. Belekap/ 
Belenyúl a ~ba: Nyer, győz; belenyúl. Ben-
ne van a ~ban: Jól megy a sora. 3. Bizton-
ságos, megbízható, becsületes; fer. 4. Nem 
hamis, igazi, valódi; frankó.
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tutifix mn 1. Biztos; tuti. 2. Jó; lácsó. 
3. Biztonságos, megbízható, becsületes; fer. 
4. Nem hamis, igazi, valódi; frankó.

tutifruti mn 1. Biztos; tuti. 2. Jó; lácsó. 
3. Biztonságos, megbízható, becsületes; fer. 
4. Nem hamis, igazi, valódi; frankó.

tutis fn ritk A betörőnek a betöréshez 
címet adó személy; tippadó.

tutkó mn 1. Biztos; tuti. Holnap itt lesz 
a csomagom. – Tutkó? Mert akkor bepan-
gunk, ha nem! 2. Jó; lácsó. 3. Biztonságos, 
megbízható, becsületes; fer. 4. Nem hamis, 
igazi, valódi; frankó.

tutter mn 1. Biztos; tuti. 2. Jó; lácsó. 
3. Biztonságos, megbízható, becsületes; fer. 
4. Nem hamis, igazi, valódi; frankó.

tuttifrutti mn 1. Biztos; tuti. 2. Jó; lácsó. 
3. Biztonságos, megbízható, becsületes; fer. 
4. Nem hamis, igazi, valódi; frankó.

tutujgat tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-
gez; hokizik.

tutujkáz ts ige 1. Férfival orális szexet 
folytat; szop. 2. Hízeleg; nyal.
tüdő fn 1. Női mell, emlő; bögy. 2. Le-

nézett, megvetett ember. — balek, csicska, 
csiribiri, csirikli, frájer, kanári, kóbor 
zebra, köcsög, madár, megbaszott, mű
anyag, pancser, szakadt gepárd, vadász
kutya. Vö. pitlákovics.
tüdőtágítás fn Napi séta, szabad leve-

gőn tartózkodás a börtönudvaron; körö
zés.
tüdőtágító fn Napi séta, szabad levegőn 

tartózkodás a börtönudvaron; körözés.

tülhő fn Műveletlen, buta ember; gyö
kér.
tülkő fn Műveletlen, buta ember; gyö

kér.
tündér →Éjféli ~.
tüske fn Pénz; lóvé.
tüskefésű fn Egyféle álkulcs, tűszerű 

kis egyenes pálca, amivel a betörők a zár 
reléit lenyomják úgy, hogy ezt bedugják a 
zár alsó részébe, és ezt bent tartva tudják 
elfordítani a pilinszkát. Vö. fésű.

tüsszent ts ige Fizet, tartozást megad; 
kicsenget. [< köhög ’ua.’].
tütyő fn Vállra akasztható ételhordó 

táska; abrakos. [< szütyő ’ua.’].
tűz1 tn ige Fut, siet; Siet; tempózik. 

Tűzz!: Futás, fussunk innen!
tűz2 fn Csetepaté, zűr, botrány; hepaj. 

Tűz van: Verekedés, felfordulás, botrány 
van. Na, ebből tűz lesz! ’Na, ebből vesze-
kedés lesz!’
tűz3 msz Tűz!: Futás, fussunk innen!; 

gyufa. [< Tűzz! ’ua.’ < tűz ’siet, fut’].
tűzálló mn és fn Erős jellemű, kipró-

bált (ember), akit nem lehet árulásra ráven-
ni; spártai.

tüzesvíz fn ritk Szeszes ital; pia.
tűzoltópor fn Szódabikarbóna; pezsgő.
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tyijár fn ritk Fegyőr; smasszer. [?< cig. 
tjija, kija ’kulcs’ (Vek. 91); vö. kijári, ki
járó].

tyijáró fn ritk Fegyőr; smasszer. [?< 
cig. tjija, kija ’kulcs’ (Vek. 91); vö. tyijár, 
kijáró].

tyúk Szj: Egy ~ alól se mernéd kivenni 
a tojást!: Gyáva vagy, csak játszod a bát-
rat!

tyúkketrec fn Női börtön; bicaj meg-
őrző. [< tyúk ’nő’].

tyúklábmintás mn Egyféle mintázat-
tal ellátott 〈börtönben rendszeresített ing〉. 
Adjak tyúklábmintás inget, vagy a kék ing 
is rád megy?

tyúkól fn 1. Fogda; fogszi. 2. Zárka; 
cella.

tyúkszem fn ritk Kis termetű (ember); 
cinó.

tyúktolvaj fn Kisstílű bűnöző, kisebb 
bűntényért, rövid időre ítélt fogvatartott; 
karalábétolvaj.

Ty
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uborka fn Hímvessző; dákó.
ubugáj fn (Nagydarab, testes) nő nemi 

szerve; mizs.
ugrómókus fn Agronómus. Apám ug-

rómókus volt, mégis idekerültem.
ugrós fn 〈Ált. tsz.-ban:〉 Ugrósok: Be-

vetési nyomozók; nyominger. Ezek csak 
ugrósok, nem a TEK!

ugrótolvaj fn ritk Kertes házakat ki-
fosztó tolvaj; berepülős.

újember fn ritk Első alkalommal bör-
tönbe került (vagy az adott intézetbe nem 
rég érkezett) fogvatartott; újonc.

újfiú fn ritk Első alkalommal börtönbe 
került (vagy az adott intézetbe nem rég ér-
kezett) fogvatartott; újonc.

újhús fn 1. Első alkalommal börtönbe 
került (vagy az adott intézetbe nem rég ér-
kezett) fogvatartott; újonc. Újhús takarít 
egy hónapig! 2. Első bűntényes fogvatar-
tott; elsőbálos. 3. A kártyázásba frissen 
beszálló személy. Újhús oszt!

újít ts ige Lop; csór. Ik: be~, meg~.
újítós fn 1. Tolvaj; bugás. Gyere, kira-

boljuk a postát! – Hülye vagy? Én újítós 
vagyok! 2. Betörő; berepülős.

ujjas fn Dzseki; jakó.
ujjaz ts ige Nő nemi szervét ujjaival iz-

gatja, nőt ujjaival kielégít. — fingerlizik, 
megpiszkál.

újlány fn Női börtönben az újonnan 
börtönbe kerülő fogvatartott. Vö. újonc.

újmagyar fn gúny Cigány; bokszos. [Ld. 
Tompa 1976].

újonc fn 1. Első alkalommal börtönbe 
került (vagy az adott intézetbe nem rég ér-
kezett) fogvatartott. — bokorugró, csibe, 
csikó1, csirke, elsőéves, fecske, frissáru, 
frisshús, gumi, kezdő (motoros), kopasz, 
kopcsó, kulapintyó, papírkutya, piskóta, 
újember, újfiú, újhús, zöldfülű. Vö. sittes, 
újlány, vö még csikk alatt. 2. Első bűnté-
nyes fogvatartott; elsőbálos.

újszülött fn Első bűntényes fogvatar-
tott; elsőbálos. Még újszülött koromban is 
okosabb voltam nálad!

ultra fn Bármilyen mosószer (Ultra, 
Vim stb.).

umbuldáns fn Csaló; simlis. [?< um-
bulda ’vminek kiügyeskedése, ravaszko-
dással való elérése’ × umbuldás ’semmire-
való alak’ < ’akasztanivaló, semmirekellő’ 
< cig. umblado ’akasztott’ (Vek. 165)].

unalmas →Bedobja az ~t.
unfrankó mn 1. Nem igazi, ál, hamis; 

gagyi. ~ lóvé: Hamis pénz; állé. 2. Rossz, 
nem jó; tréfli. 3. Hazug; kanyhalós. Ne az 
unfrankót mondd nekem! 4. Becstelen, hit-
vány; gennygóc. 5. Megbízhatatlan; link. 
[< tny. frankó ’jó, nem bűnös, tiszta életű’ 
+ ném. un- fosztó prefixum].

unfrankóskodik tn ige 1. Aljas módon 
viselkedik; unfrankózik. 2. Hazudik; ka
muzik. 3. Csal, becsap; simliskedik.

unfrankózik tn ige 1. Aljas módon vi-
selkedik. — aljasban nyomul, falsoskodik, 
fleóskodik, fleózik, simlibúvárkodik, tré-
fás kodik unfrankóskodik. 2. Hazudik; 
ka mu zik. 3. Csal, becsap; simliskedik.

U, Ú
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ungró fn 〈Cigányok által használva:〉 Nem 
cigány, magyar; paraszt. [< cig. ungro 

’magyar’ (Vek. 165)].
unióscigány fn Új, gúny Olyan cigány, 

aki nem tud cigányul beszélni, és a hagyo-
mányokat sem őrzi; romungró.

unokázás fn Új (Magányos) idős em-
berek kifosztása úgy, hogy a bűnöző tele-
fonon az idős ember unokájának adja ki 
magát, és vmi nagy bajra hivatkozva pénzt 
kér tőle.

úri Szj: →Szegény konyha, ~ pompa.
uszkár fn ritk, pej Kis termetű (ember); 

cinó.
uszoda fn Zuhanyzó. — hévíz, tusolda.

úszósapkás mn Kopasz. — bőrfejű, 
dzseszafejű, kopi, kopirnyó, pornófejű, 
pucérfejű, seggfejű.

utánfutó fn Nő, asszony; oldalfutó.
utánfutós mn Gyermekes 〈nő〉. Össze-

jött egy utánfutós nővel.
utazás fn 1. Szökés; télak. Mikorra 

tervezed az utazást? ’Mikor akarsz meg 
szökni?’ 2. Hallucináció kábítószer hatásá-
ra. Nagy utazásban van a csávó.

utazik tn ige Kábítószer hatása alatt áll, 
hallucinál. — beáll, bekerázik, bekerel, 
be van lőve, besztondul, betép, elszáll, 
lebeg, meg van alakulva, otthon van, re
pül, réved, révületben van, száll.

utca fn 1. Kokainból vagy szpídből 
kihúzott csík, amit ált. összetekert papír-
(pénz) segítségével szívnak fel orron ke-
resztül; csík. 2. Börtönfolyosó; trepni.

utcai mn 1. Illegálisan vásárolt. Hon-
nan van ez az arany? – Utcai! 2. ~ mérés: 
Kis(ebb) adag (kábítószer). Na, ez biztosan 
utcai mérés volt, mert nem lett elég! 3. Ut-
caiban: 〈A kar bicepsznél mért körfogatára 
mondva:〉 megfeszítés nélkül, leengedett 
kézzel (ahogy az utcán tartják). Mekkora 
a karod? – Feszítve vagy utcaiban kérde-
zed?

útonálló fn 1. Rabló; punyer. 2. Köz-
lekedési rendőr; zsaru. Láttál az M4-en 
útonállókat, mikor jöttél?

útszéli fn gúny Prostituált; rinya.
úttörő fn gúny 1. Kezdő bűnöző, első 

bűntényes fogvatartott; elsőbálos. 2. Fia-
talkorú bűnöző, fogvatartott; efkás.
úttörőgombóc fn Tarhonya; sörét.
uzsgyi fn (Por vagy tabletta alakú) (met)

amfetamin tartalmú kábítószer; szpíd.
uzsora fn Olyan kölcsön (többnyire bör-

tönbeli élvezeti cikkekre, pl. cigarettára, 
teá ra, kávéra), amikor egy helyett kettőt kell 
visszaadni. Vö. egy-a-kettőzik. — bank-
uzso ra.

uzsorás fn Olyan fogvatartott a börtön-
ben, aki a kölcsönt (többnyire börtönbeli 
élvezeti cikkeket: cigarettát, teát, kávét stb.) 
duplán kéri vissza, vagy nagyon magas ka-
matot kér. (Nem azonos a kamatossal.) — 
bankár, bankos, ótépé.

uzsoráspitbull →Morog, mint az ~.
uzsorázik tn ige Egyet ad kettőért, azaz 

vmit száz százalékos kamatra ad kölcsön 
(pl. egy cigarettáért kettőt kér vissza). — 
kiad, egy-a-kettőzik.
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üdítő fn Por alakú kokain (kábítószer); 
kokó.

üdül tn ige Raboskodik, büntetését töl-
ti; ül.
üdülő fn 1. Fogház; lánynevelde. 2. Bör-

tön, ahol nem nagy a szigorúság, enyhék a 
szabályok; szanatórium. Melyik üdülőben 
voltál? ’Melyik börtönben töltötted a bün-
tetésed?’
üdülőtelep fn ritk 1. Fogház; lányne

velde. 2. Börtön, ahol nem nagy a szigorú-
ság, enyhék a szabályok; szanatórium.

ügy fn 1. Bűncselekmény mint a nyo-
mozati, bírósági vizsgálat tárgya; balhé. 
Megkínáltak egy új üggyel ’Meggyanúsítok 
egy újabb bűncselekménnyel’. Egy-két régi 
ügy miatt megint kihallgattak ’Egy-két régi 
bűncselekményem miatt megint kihallgat-
tak’. →Móri ~. 2. →Folyó ~.

ügyes fn Csempész; síber. Tudsz egy 
ügyest ajánlani?

ügyész fn ritk, gúny Az az elítélt, aki 
mindig okosnak, tájékozottnak akar látsza-
ni a büntető eljárásban, de csak felületesen 
ismeri a büntető törvénykönyvet.

ügyészelés fn Új, zöldfülű rabok ug-
ratása, becsapása: vki az ajtó mellé áll, és 
egy üres csajkába hangját elváltoztatva 
belemondja az újonc adatait, bűncselek-
ményét, majd összepakoltatja vele a ruháit, 
és azt mondja neki: „hazaengedem, ha elis-
meri, amit még eltitkolt a bíróságon”. Van 
aki megtörve elmesél még egy-két bűncse-
lekményét. Utána kinevetik a „madarat”, 
csúfolják vele sokáig.)

ügyfél fn 1. Az a rab, akinek rendszere-
sen fizetnie kell, hogy nyugta legyen; adó
fizető. 2. Adós; saras.

ügyifogyi fn Bolond, hülye; dilinyós. [< 
Ügyifogyi, A „Hupikék törpikék” c. rajz-
filmsorozat ügyefogyott szereplője].

ügynök fn 1. pej Áruló, besúgó; vam
zer. 2. Ügyvéd; óvó. Ö: hármas~, kettős~, 
titkos~.

ügyvéd fn 1. A büntető törvénykönyvet 
jól ismerő fogvatartott (aki tud beadványt 
írni). 2. ritk Mindig beadványokat író fog-
vatartott.

ül tn ige Börtönbüntetését tölti. Szh: 
Mákosra ~i a seggét, Rojtosra ~i a fenekét; 
~, mint Monte Cristo; ~, mint Marci Heve-
sen; (Annyit) ~, mint varjú a dróton/ fán/ ka-
rón; Annyit ~, mint veréb a drótkerítésen/ 
küszöbön: Sokáig lesz börtönben, sok évet 
kell a börtönben töltenie. — bestáz(ik), 
bestel, csoffad, csücsül, dekkol, fonnyad, 
guggol, hűsöl, nyaral, parkol, üdül. Vö. 
csak képen vagy újságban lát napot; el 
van téve, mint a befőtt; mozigépész-tan
folyamon van; lebestáz.
ülőbútor fn ritk Fenék; bul.
ülőgumó fn ritk Fenék; bul.
üres ~ a →picsája. ~ a →dokhesz.
ürge fn Férfi, fiú; fószer. Ö: fürge~.
űrhajcsizás fn ritk, Rég A büntetésü-

ket kezdők (gyakran durva) ugratása (a 
rabruha felső részét a fogvatartott fejére 
húzzák és a két ujjába vizet öntenek). Vö. 
beiskoláz.

ürömlány fn ritk Prostituált; rinya.

Ü, Ű



ürügyürüfütty üzletel

329

ürügyürüfütty fn ritk Szellentés; vég
bélfütty. Vö. alfarhang.

üszkös fn és mn gúny Cigány (ember); 
bokszos.
üsző mn 1. Fekete; káló. [< üszök ’fe-

kete’]. 2. gúny Műveletlen, buta; gyökér. 
Ki ez az üsző? Semmihez se ért!
üszőfejű mn gúny Nagy fejű; hombár

fejű.
üszök mn és fn pej 1. Fekete; káló. 

2. (Sötét bőrű) cigány ember; bokszos.
üszöktea fn Feketekávé; kofi.
üt ts ige 1. Lyukat ~: ritk Betör; be

csenget. 2. Verekedik; brusztol. ~ magá-
ért: Ki mer állni verekedni. Szj: ~nöd kell 
a seggedért!: Vigyázni kell a börtönben, 
hogy nehogy homoszexuális szolgáltatásra 
kényszerítsenek. 3. Tetovál; kivarr. Jól üt 
a csávó! Nézd, ezt is ő ütötte! Ik: fel~, ösz
sze~, rá~, szét~.

ütés fn Verekedés; bruszt. Ütés van, ne 
menj be! ’Verekedés van a zárkában, ne 
menj be!’

ütésváltás fn Verekedés; bruszt.
ütközik tn ige Találkozik. Este ütkö-

zünk!
ütköző fn ritk Női mell, emlő; bögy.
ütleg fn Gumibot; kolbász.
ütő mn és fn Olyan (rab), aki jól tud ve-

rekedni, ezért mások elfogadják, megbíz-
hatónak tartják; ütőképes.

ütőképes mn és fn Jól verekedő (ezért 
ált. mások által elfogadott, megbízhatónak 
tartott) ember. — jófiú, jógyerek, ütő, 
ütős.

ütős mn 1. Erős, hatásos. Ütős sztori, 
ütős érv ’Hatásos történet, érv’, ütős kávé 

’erős kávé’. 2. Verekedni jól tudó; ütőképes. 
Ütős ez a csávó!

üveg fn Kábítószer hatása alatt álló (üve-
ges tekintetű) személy. Mi van ezzel a pali-
val? – Nézzél rá! Üveg a csávó.

üzlet ~ben van: Prostituált üzletszerű 
kéjelgést folytatva ügyfelet vár, szólít le; 
rodázik. ~be vág vmit: Elad; elpasszol.

üzletasszony fn Prostituált; rinya. Te 
üzletasszony vagy, én meg kanos!

üzletel ts ige 1. Elad; elpasszol. 2. ~ni 
indul: ritk Prostituált üzletszerű kéjelgést 
folytatva ügyfelet vár, szólít le, magát kí-
nálja; rodázik.
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vácinéger fn Izmos, erős ember (el-
sősorban testépítő cigány). Vö. kajak. [< 
svájcinéger ’izmos, kisportolt’ (KatSzl. 
265) < Arnold Schwarzenegger, testépítő 
világbajnok és színész × váci börtön × né
ger ’cigány’].

váciút fn ritk Folyosó a börtönben; 
trepni.

vackol tn ige Ágyaz, megveti az ágyát; 
almoz.

vacok fn Ágy; dikó.
vadáru fn ritk Prostituált; rinya.
vadas mn Vad, erőszakos, tomboló; 

balhés.
vadász fn ritk Prostituált; rinya. [< Ti. 

ügyfelekre vadászik].
vadászik tn ige 1. Prostituált üzletszerű 

kéjelgést folytatva ügyfelet szólít le, fel-alá 
sétálgatva magát kínálja; rodázik. Faszra/ 
méterre ~ik: Ua. 2. A férfi prostituáltat ke-
res. Bukszára ~ik: Ua.

vadászkutya fn gúny, Új Nincstelen, le-
nézett, mindenhonnan elűzött ember; tüdő.

vaddisznóles fn ritk Felső ágy a bör-
tönben; dobcsi.

vadmalac fn pej Kövér ember; pacal.

vadonás mn Vadonatúj; novicsentó. 
Vadonás az órám, csak nézheted!

vág ts ige 1. Tud, ért, ismer, rájön, rá-
eszmél, megért; dzsanáz. Vágod? ’Érted?’ 
Vágom! ’Tudom, mi a dolgom!’ Vágod már, 
mi a szitu? Ik: le~. 2. Nem kímél, ahol 
csak tud, árt neki. Ma egész nap vág az őr, 
biztos haragszik. 3. Telibe ~: a) Üt, megüt; 
beborít. b) Pofon vág; leképel. A füle közé 

~: Pofon vág; leképel. →Eret ~. →Gajra/ 
→hidegre/ →levesbe ~. →Hűvösre/ →sittre 
~. →Kajakra/ →lyukon ~. →Korpáson ~. 
→Paffra ~. →Passzra/ →piacra/ →üzletbe 
~. →Pukkra ~(ja magát), →taccsra/ →teli-
be ~. Ik: alá~, át~, be~, el~, fel~, haza~, 
ketté~, meg~, szét~.

vagabund fn 1. Bátor, belevaló; vagány. 
Vagabund volt a csávó, kiállta a próbát! 
2. Megbízható, szavatartó; fer. 3. Alvilági 
alak; hóhem.

vagabunkó fn Önmagát bátornak, 
erősnek, tekintélyesnek, elismertnek (me
nőnek) mutató személy, aki ennek ép-
pen az ellenkezője, szájhős; álmenő. Jó 
vagabunkó voltál! Ott hagytál a szarban! 
[< vagabund × bunkó].

vagány I. fn A többieknél erősebb, 
magának öklével tekintélyt, tiszteletet ki-
vívott, társai által vezetőnek elfogadott 
fogvatartott; menő. Szj: ~ vagy, öcsém, 
a halpiacon halszatyorban: Csak ne tet-
tesd magad erősnek és bátornak, ha ennek 
éppen az ellenkezője vagy! 〈Fennhéjá-
zó fogvatartottnak mondják zárkatársai〉. 
Ö: ál~, pléh~. II. mn 1. Jó, kiváló; lácsó. 
2. Belevaló, bátor. Legyél vagány, baszasd 

V
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seggbe magad! ’Csináld csak meg a hülye-
séget, te fogsz ráfizetni!’. — bevállalós, 
csibész, fajin, jóvérű, kóser, lácsó, laza, 
vagabund, vágány2.

vágány1 fn Fenék két része között lévő 
rés.

vágány2 mn Belevaló; vagány.
vágánygáz fn Szellentés, fing; végbél

fütty.
vagánykodik tn ige Nagyképűsködik, 

beképzelten, provokatívan viselkedik, hő-
zöng, erejével kérkedik, magát a többiek-
nél erősebbnek, fontosabbnak mutatja; me
nősködik.

vágás fn Női nemi szerv; mizs.
vágat fn Női nemi szerv; mizs.
vágató fn Marihuána (kábítószer); fű.
vagdalka fn ritk Börtönorvos; mengele.
vágenzi msz Vágenzi?: Érted? [< vá

god? ’érted?’ × ném. verstehen Sie? ’érti 
ön?’].

vagi fn A többieknél erősebb, magának 
öklével tekintélyt, tiszteletet kivívott, tár-
sai által vezetőnek elfogadott fogvatartott; 
menő. [< vagány ’ua.’].

vágós mn Sokat látott, tapasztalt, akit 
nem lehet becsapni, rájön a próbálkozásra; 
rafkós. Vágós a csávó, nem ma kezdte az 
ipart. [< vág ’tud, ért, ismer’].
vágottszemű fn és mn Ázsiai (kínai, 

mongol, japán, vietnami ember). — fer
deszemű, pingpong, rizsaszemű, rizsevő, 
rizszabáló, sárga.
vágykeltő fn ritk Ablak; kilátó.
vaj Szh: Kevés← vagy, mint napon a ~.
vajaz ts ige (Többnyire vesztegetéssel) 

elintéz vmit, hogy működjön; levajaz. Sze-
rinted vajazható ez a dolog? Ik: le~.

vájd fn Kokain (kábítószer); kokó. [< 
vájt ’ua.’].

vajkereskedés →Toll- és ~.

vajkereskedő fn Tolvaj; bugás. →Toll- 
és ~: Ua. [< Tol-vaj].

vájt fn Kokain (kábítószer); kokó. [< 
ang. white horse ’kokain’ (tkp. fehér ló)].

vájtsztrít Kokain (kábítószer); kokó. [< 
ang. white street ’fehér utca’].

vak ~on van: A fájer nevű kártya játék-
ban nem nézi meg a lapjait játék közben, 
úgy játszik. ~on beüt: a) Fájerozás során 
nem nézi meg lapot, úgy hív tétet. b) Be-
hunyt szemmel análisan közösül 〈első-
sorban viccből mondva〉. Ütöttek már be 
vakon? ’Közösültek már veled análisan?’ 
[< vakon ’a kártyalapok megnézése nél-
kül, anélkül, hogy megnézné a lapját)’; vö. 
tökfájer].

vakaró fn Pogácsa, pogácsaszerű ci-
gánykenyér. — bagóra, bodag, sovány, 
vékony. Vö. máró.

vakarózó fn Elkülönítő zárka (pl. fer-
tőző betegek elkülönítésére. Vö. cella.

vakegér fn 1. Kancsal ember; szemes. 
2. Rosszul látó ember; vattaszemű.

vaker1 ts ige 1. Mond, beszél; borbiszál. 
Vakert valamit, de nem értettem, mit. | Itt 
vaker egész nap nekem! 2. Hazudik; ka
muzik.

vaker2 fn 1. Beszéd; borbisz. Nyomja 
a ~t: Egyfolytában beszél; borbiszál. Szj: 
Nyista ~!: Ne beszélj! Hallgass el! Vö. el
dugul. 2. Mellébeszélés, köntörfalazás; ri
zsa. 3. Hitegetés, áltatás, hazugság; kamu. 
[< vakerál, vakeráz ’beszél; hazudik’].
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vakerál ts ige 1. Beszél; borbiszál. Szj: 
Ne ~j!: Ne beszélj (mellé)! 2. Hazudik; ka
muzik. [< cig. vakerel ’beszél’ (Vek. 167)].

vakerászik ts ige 1. Beszél; borbiszál. 
Vakerászik a világba: Rosszindulatúan be-
szél össze-vissza, fröcsög. 2. Hazudik; ka
muzik.

vakeráz ts ige 1. Beszél; borbiszál. 
2. Hazudik; kamuzik. [< cig. vakerel ’be-
szél’ (Vek. 167)].

vakereszmó msz Vakereszmó!: ritk 
Beszélj csak! [< cig. vakeres ’beszélj!’ (a 
vakerel felszólító módja) + mo ’hé, te ci-
gány!’ (CigSz. 77)].

vakerolós fn Besúgó; vamzer.
vakhangya fn 1. Kancsal ember; sze

mes. 2. Rosszul látó ember; vattaszemű.
vakkukella fn ritk 1. Kancsal ember; 

szemes. 2. Rosszul látó ember; vattasze
mű. Vö. kukella.

vakkutya fn ritk 1. Kancsal ember; sze
mes. 2. Rosszul látó ember; vattaszemű.

vakol tn ige 1. Hazudik; kamuzik. 2. Ma-
gyarázkodás, mentegetőzés közben hetet-
havat összehord; kasserol. 3. A börtönben 
titokban, elbújva mobiltelefonon beszél. — 
vapol.

vakrepülés fn Találomra elkövetett be-
törés; srenk.
vakrepülős mn Olyan 〈betörő, bűncse-

lekmény〉, amikor találomra, előkészületek 
nélkül törnek be vhová (leginkább szorult 
anyagi helyzetben).

vaksi mn Kancsal; szemes.
vakszemű mn ritk Kancsal; szemes.
vakvezető mn ritk Kancsal; szemes.
vallat ts ige Kihallgat; daloltat. Szj: Ez-

zel ~ni lehetne!: Nagyon büdös 〈pl. széklet〉!
vallatás fn 1. Kihallgatás; vamzerolta

tás. 2. Tárgyalás; akasztás.

vallató fn 1. Kihallgatószoba; dalszín
ház. 2. Kihallgatás; vamzeroltatás. 3. Tár-
gyalás; akasztás.

vallatós mn Nagyon büdös 〈elsősorban 
széklet〉; kandesz. [< Ezzel vallatni lehet-
ne! ’Nagyon büdös!’]

valuta fn 1. Pénz; lóvé. 2. Kávé, ciga-
retta, dohány, amivel üzletelni lehet a bör-
tönben. Ha valutád van, van minden!

vált →Oldalt ~.
váltós fn Illegális valutaváltó, aki a 

pénz megszámolása közben a pénz egy ré-
szét ellopja; hilózó.

vályú fn ritk 1. Asztal; deszka. 2. Edény. 
Az én vályúmhoz ne nyúlj! — csajka, do
boz, kotla.

vályúzás fn Étkezés; burkolás.
vályúztat ts ige Ételt oszt, tálal. — ta

karmányoz.
vám fn Az erősebbnek fizetett cigaret-

ta, kávé egy üzletből; adó. 2. ritk Lopott 
tárgy; szajré.

vami fn ritk Áruló, besúgó; vamzer.
vámol ts ige Fizettet (pl. védelemért 

cserébe vagy csak az erősebb jogán időről 
időre cigarettát, kávét, esetleg pénzt köve-
tel a másiktól); adóztat. Ik: meg~.

vámpírkodik tn ige Élősködik, szipo-
lyoz; rárepül.

vamzer (írásban gyak. wamzer) fn 
1. Áruló, besúgó. Vamzer vagy? – Nem! 
– Akkor este megbaszunk! Nem dobsz fel, 
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igaz? 〈Párbeszéd újoncokkal, akik több-
nyire nem tudják, mennyire kell komolyan 
venniük〉. — adóvevő, akciós, bedolgozó, 
beépített (tégla), béharmincas, beköpő, 
bennfentes, berepülő(s), beszállós, beve
tős, biokamera, bögöly, bringás, búvár, 
csacsogó, csicsergő, csipogó(s), csiripelő, 
csókos, csörgő, csúsztató, dalosmadár, 
da los pa csir ta, donibraszkó, drótos, dup la-
vé(s), duruzsolós, dzsémszbandi, efiasz-
tész, ejtőernyős, eladó, énekes(rigó), 
énekkaros, fecsegő, fecskefarkú, feke
teöves, féreg, folkszvágenes, forródrót, 
furulyás, fülbemászó, geréb, hangosbe
mondó, hangosvamzer, hármasügynök, 
háromperhármas, hazaáruló, hegedűs, 
híradós, igazmondó, igazságszerető, 
igazságtevő, indexes, informatikus, in
formátor, informer, júdás, kacsaszájú, 
kakukkolós, kém(eri), kettősügynök, 
kilincselős, kilincskoptató, kollaboráns, 
köcsög, köpőcsésze, köpőlégy, köpős, 
kutya, lepcsesszájú, leprás, magnetofon, 
magnó, malévreklám, mamzer, matahari, 
mószer(olós), mózer(aranka), nagytég
la, nyalis, óberhé, operaénekes, operás, 
operátor, operatőr, pacsirta, passzátos, 
patkány, pedálgép, pedálos, pilóta (ide
genben), pirostelefonos, pletykás, pribék, 
radar, rádió(s), rendőrkutya, rendőrpár
ti, renegát, repülős, smúz(er), smúzoló(s), 
smúzos, spiller, spinyó, stirlic, suny
nyogó, susogó(s), szokeráló(s), talpnyaló, 
tégla, titkosügynök, túloldali, ügynök, 
vakerolós, vami, vé, védett, vézé, viperás. 
Vö. kamikázé. 2. ritk A rendőrség fizetett 
besúgója. [< ném. tny. Wamser ’besúgó’ < 
verwamsen ’besúg’ (Dahn 306)].
vamzercsengő fn Zárkában elhelyezett 

jelzőgomb, ami a zárkaajtó fölötti piros 
jelzőlámpát kapcsolja be, ezzel jelezve az 
őrnek.

vamzerdoboz fn Hangszóró; hangos.

vamzergép fn ritk Elektromos fémke-
reső, fémérzékelő kapu; vamzerkapu.

vamzerház fn 1. Olyan börtön, ahol az 
őrök, nevelők, operatív tisztek szeretik, se-
gítik a besúgókat. 2. ritk Rendőrség; jard.

vamzerkapu fn Fémérzékelő kapu, ami 
jelez, ha fém halad át rajta. — vamzergép.

vamzerklub fn ritk Parancsnoki szoba; 
pirosszőnyeg.

vamzerkodik (vamzerkedik is, írásban 
gyak. wamzerkodik, wamzerkedik) tn ige 
1. Árulkodik, társait rendszeresen elárulja, 
besúgja; vamzerol. 2. Vall, vallomást tesz; 
dalol.

vamzerláda fn 1. ritk Hangszóró; han
gos. 2. A leveles láda mellé kihelyezett 
láda (parancsnok vagy rendőrség felirat-
tal), amelybe a névtelen leveleket várják.

vamzerol ts ige Árulkodik, társait 
rendszeresen elárulja, besúgja. [< ném. tny. 
(ver)wamsen ’besúg’ (Dahn 306)]. Ik: be~. 
— bögölyködik, fol(k)szvágennel jár, 
gerébkedik, mószerol, mózerol, vamzer
kodik. Vö. dalol.
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vamzeroltat ts ige Mással besúgat, vkin 
keresztül elárul (hogy róla ne derüljön ki, 
hogy ő volt az áruló).

vamzeroltatás fn Kihallgatás. — akasz
tás, bál, bekóstolás, beszélő, dumáló, fag
gatás, faggatósdi, fárasztás, felkérdezés, 
kóstolgatás, mesehallgatás, mesélő, nyú
zás, próbálkozás, szadizás, vallatás, val
lató, vérszívás. Vö. daloltat.

vamzerszoba fn ritk Parancsnoki szo-
ba; pirosszőnyeg.

vamzertanya fn ritk Parancsnoki szo-
ba; pirosszőnyeg.

van 1. Van, tyúk, víz, forr: 〈Az angol 
számolás utánzása:〉 Egy, kettő, három, 
négy. [< ang. one, two, three, four ’egy, ket-
tő, három, négy’]. 2. Szj: ~ ilyen boniem!: 
Adódik ez így! [< Boney M., az 1970-es 
évek egyik legsikeresebb popegyüttese]. 
Ellopták a kávém! – Hát van ilyen boniem. 
Nem a vidámparkban vagy!

vandálkodó mn ritk Erőszakoskodó em-
ber; bunyós.

vandamm fn ritk Verekedős ember; bu
nyós. [< Jean-Claude van Damme, akció-
filmekből ismert színész].

vapol ts ige Elbújva mobiltelefonon be-
szél; vakol.

vár fn ritk Rendőrség épülete; jard.
varázsló fn ritk 1. Pszichológus; nagy

sámán. 2. Nevelőtiszt; apu. 3. Pszilocibin 
gomba (kábítószer); gomba.

varia fn Üzlet; biznisz. Nem volt vala-
mi jó varia.

variál tn ige Üzletel; bizniszel.
varjú fn 1. Szh: (Annyit) →ül, mint ~ a 

dróton/ fán/ karón. 2. Rég A fogvatartottak 
téli ruházata: durva, fekete posztóból ké-
szült, vastag nadrág és kabát. (1988-ig volt 
használatban.) — csóka, kánya, szuma, 
szumán, szumaruha, varjúruha. 3. Ci-
gány; bokszos.

varjúruha fn Rég A fogvatartottak téli 
ruházata: durva, fekete posztóból készült, 
vastag nadrág és kabát; varjú.

varr ts ige 1. Tetovál; kivarr. 2. Közö-
sül, magáévá tesz; dug. Ik: ki~, le~, rá~.

vartyula fn (Nagy) női nemi szerv; mizs.
vas fn 1. Autó; verda. Át van ütve a ~: 

Rendben van az autó: már egyezik a mo-
torszám/ forgalmi engedély és a lopott 
autó rendszáma. Okés a ~: Ua. Hozz erre 
egy vasat! ’Hozz egy ugyanilyen márkájú, 
színű, korú autót!’ (Pl. biztosítási csalás-
hoz használnak fel ilyen autót, amikor is 
az összetört saját autóba beépítik a lopott 
alkatrészeket.) 2. Fegyver; célszerszám. 
Ezt csak vassal lehet intézni! 3. Pisztoly; 
stukker. 4. Puska; flinta. 5. Géppisztoly; 
géppityu. 6. A cellaablak rácsa; ablakdísz. 
7. Zárkaajtó; cirklis. 8. Mobiltelefon a bör-
tönben; basaveló.

vasal ts ige Bilincsel; mandzsováz. R: 
Az őr ~, a rab hasal!: Tartsd a kezed, és 
fogd be a szád! (Tűrd, amit tűrni kell!)

vasaló fn Kamion vagy vmilyen óriási 
autó. Vö. verda.

vasas fn Autótolvaj; verdás.
vasazik tn ige Edz, súlyzózik; gyúr.
vasfüggöny fn ritk A cellaablak rácsa; 

ablakdísz.
vashaló fn Konzerv; páncélos. Mi volt 

a haló? – Vashaló! ’Mi volt enni? – Kon-
zerv’ [< vas + haló ’étel, ennivaló’ × va-
saló].

vasjankó fn Fakalapács, amellyel az 
őrök a biztonsági ellenőrzés (kopogtatás) 
során a rácsot kopogtatják (mert ha el van 
fűrészelve, más hangot ad a vas).

vaskeret fn ritk A cellaablak rácsa; ab
lakdísz.

vastag mn 1. Szh: ~, mint a pufajka 
ujja: 〈Székletre mondva:〉 Feltűnően vas-
tag. 2. Gazdag, pénzes, módos, tehetős. — 
ajser, báreszti, bárváló, bő, csiliárdos, 
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fukszos, fulhausz, full(os), húzós, kilós, 
király, kőgazdag, kövér, lóvés, májer, 
megtelepített, milcsis, művelt, pakkos, 
penge, pohos, pujáló, pujáró, púpos, raj, 
riccs, stekszes, szajrés, telibár, tollas, 
zsidó, zsíros. Vö. csőre van rántva, csö
vön van, dúródik a cucc a szekrényében, 
élesre van töltve, fullon van, meg van 
pakolva, ott van (a mozgatáson/ spiccen/ 
szeren/ toppon) (maximálisan), pályán 
van, pukkon van, tápon van, tele van, 
telt ház van nála, toppon van. Vö. még 
bárónő, télapó.
vastemető fn Konditerem, edzőterem; 

baditerem. [Vö. roncstelep].
vaszkó fn ritk Kar; csáp. [< vasztó 

’ua.’].
vasszűz fn ritk Fegyőrnő, börtönőrnő; 

csukibaba.
vaszt fn ritk Kar; csáp. [< cig. vast ’kéz’ 

(Vek. 168)].
vasztó fn Kar; csáp. Hanyas a vasztó? 

’Hány centiméter vastag a karod?’ [< cig. 
vast ’kéz’ (Vek. 168)].

vatta mn 1. Új, még használatlan 〈áru-
cikk〉; novicsentó. Vatta ez a skárpi, mi? 
’Még új ez a cipő, igaz?’ 2. Cigaretta; bláz.

vattarészeg mn Teljesen részeg; tintás.
vattaszemű mn gúny Rosszul látó em-

ber. — szemidévisz, vakegér, vakhangya, 
vakkukella, vakkutya. Vö. szemes.

vattaúj mn Új, még használatlan 〈áru-
cikk〉; novicsentó. Vattaúj ez az óra, ma 
kaptam csomagban!

váza fn gúny Meleg, homoszexuális fér-
fi; köcsög.

vé (írásban gyak. W) fn Áruló, besúgó; 
vamzer. [< vamzer].

vébéká fn Vörösboros kóla (ált. egy deci 
vörösbor és két deci kóla). — cibere, leó.

vébés mn Nagyon jó, kiváló; lácsó. [< 
világbajnok ’ua.’].

vébetűs ~ kitérő←.
vécé fn ritk Fogda; fogszi.
védett fn 1. Védett besúgó, aki tanúval-

lomásával az ügyészség munkáját segíti; 
vamzer. (A többi fogvatartott a nevét sem 
tudhatja meg, még a könyvtári karton-
jukon is csak kódszámmal szerepelnek.) 
2. Fogvatartott, aki vkinek fizet a véde-
lemért. Az én védettem, szállj le róla! — 
fiam, mentyosz, titkár.

vedlik tn ige Vetkőzik. Gyere, nézd: 
már vedlik a csaj! (pl. tévében). — ledobja 
a textilt.
védőangyal fn ritk Nőt védelemért, pén-

zért prostituáltként dolgoztató férfi; májer.
végállomás fn 1. Fegyintézet, bünte-

tés-végrehajtási intézet; kalitka. Na, elvit-
ték a végállomásra. – Hova? – Szegedre. 
2. Börtön; sitt. 3. Zárka; cella.

végbélfütty fn Szellentés. — alfarhang, 
ávágánygáz, béka, cseh trombita, galamb, 
kanyaresz, keksz, popsigőz, pur2, ria, 
segglehelet, ürügyürüfütty, vágánygáz 
végbélgáz.

végbélgáz fn Szellentés; végbélfütty.
végbélkéjenc fn ritk, pej Az anális közö-

sülést kedvelő homoszexuális férfi; fartúró.
végiggályáz ts ige ritk Letölti a hosszú 

büntetését; lebestáz.
végleges mn és fn 1. Életfogytiglanra 

ítélt (fogvatartott); életfogytos. 2. ~ körlet: 
Temető; makkos.

végrehajtó fn Bíró; mázsáló.
végtelen fn Életfogytiglani ítélet; élet-

fogyt. Na, ennek is ráírták a végtelent a kar-
tonjára! Ezzel sem szeretnék szabadulni!
végzős fn ritk Szabadulás előtt álló fog-

vatartott; szabaduló. [< Ti. „elvégezte” az 
egyetemet; vö. diplomás].

vejkó fn Vő, vkinek a veje.
vekeckedik tn ige Kötekedik; felkós

tol.
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vekker Szj: Mennyi a ~?: Mennyi az 
idő? Vö. Szkolko szicsász?

vekli fn ritk Vödör.
vekni fn Kb. negyven dekagrammos 

kenyéradag. Vö. máró.
vékony fn ritk Cigánykenyér; vakaró.
velorex (verolex is) fn ritk Autó; verda. 

[< Velorex, mozgássérülteknek szánt cseh-
szlovák gyártmányú háromkerekű kisautó-
típus].

vén ~ iszapszemű rája: Már hosszabb 
ideje büntetését töltő, börtönben lévő fog-
vatartott; púró. ~ cápa/ róka/ sittes/ szárcsa ~: 
Ua. ~ gádzsi/ kurva/ retek/ szutyok: Idősebb 
nő; mumi. ~ köcsög: Öreg férfi; ratata.

vendég fn Védőőrizetben lévő személy 
(pl. egy maffiaper koronatanúja).

vendetta fn Bosszú. [< ol. vendetta 
’ua.’].

ventilátor fn Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) 
kiszolgálására kényszerített, megalázott 
személy; csicska. [< A nyári nagy meleg-
ben két-három csicska is hajtja lepedőkkel 
a levegőt, amikor a menők edzenek, súly-
zóznak].

Venyige fn Budapesti börtön a Venyige 
utcában, ahol javarészt előzetes fog va tar-
tásban lévőket őriznek.

ver ts ige ~i magát: a) Nagyképűskö-
dik, beképzelten, provokatívan viselkedik, 
hőzöng, erejével kérkedik, magát a többi-
eknél erősebbnek, fontosabbnak mutat-
ja; menősködik. b) 〈Férfi〉 önkielégítést 
végez; hokizik. ~i a farkát/ faszát/ kárit/ 
lompost: a) 〈Férfi〉 önkielégítést végez; 
hokizik. b) Lustálkodik; pihizik. ~i a 
→nyálát: a) Ragaszkodik a saját igazához, 
mindig csak egyet hajt. b) Nagyképűskö-
dik; menősködik. Telibe ~: Megüt; beborít. 
→Korpáson ver: Análisan közösül; meg
köcsögöl. →Lyukon ~. Ik: alá~, át~, be~, 
le~, rá~, szét~, tele~.

vér fn 1. Pénz; lóvé. 2. Van ~e: Bátran 
viselkedik. Nincs ~e: Félénken, gyáván vi-
selkedik; megcsicskul. Ezt akarod vinni 
verekedni?! Nincs vére! El fog futni!

verda fn Autó. Csíkos/ Villogó ~: ritk 
Rendőrautó; meseautó. Menő ~: ritk Mer-
cedes típusú autó; merdzsó. [< cig. verda 
’szekér’ (Vek. 172)]. — batár, doboz, gép, 
gepárd, gépsárkány, guruló (játék), hin
tó, kaszni, kasznyi, lopakodó, nyelőgép, 
paripa, szekér, vas, velorex. Vö. beteg
ágy, szappantartó, vasaló.

verdás fn Autótolvaj. — kasznitolvaj, 
kerekes, kocsilopó, kocsis, kocsitörő, ló
kötő, szenna, vasas.

verdáz(ik) tn és ts ige 1. Autókkal fog-
lalkozik (pl. adja-veszi, lopja vagy feltöri 
őket). 2. Közösül, magáévá tesz; dug. Ott 
verdázza az új csajt!

veréb fn gúny 1. Annyit →ül, mint ~ a 
drótkerítésen/ küszöbön. 2. Könnyen be-
csapható, rászedhető ember; palimadár. 
3. Sértett, áldozat; pancser. 4. Az a rab, 
akinek rendszeresen fizetnie kell, hogy 
nyugta legyen; adófizető. 5. Az elítél-
tek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. 6. Férfi; 
fószer. 7. Gyenge, sovány ember; csontra
kéta. 8. Ügyetlen, kétbalkezes; topa.

verebel tn ige Húzza az időt; molyol. 
Mit verebel az még? Sürgesd már meg!
verebentyű fn ritk, gúny 1. Könnyen 

becsapható, rászedhető ember; palimadár. 
2. Sértett, áldozat; pancser. 3. Az a rab, aki-
nek rendszeresen fizetnie kell, hogy nyugta 
legyen; adófizető. 4. Az elítéltek hierarchiá-
jában a legalsó fokon lévő, zárkatársa(i) ki-
szolgálására kényszerített, megalázott sze-
mély; csicska. 5. Férfi; fószer. 6. Gyenge, 
sovány ember; csontrakéta. 7. Ügyetlen, 
kétbalkezes; topa. [< veréb ’ua.’].
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verébség fn Naivitás, hiszékenység. Ve-
rébség volt adni neki, úgy se adja meg! — 
paliság.

verekedéses ~ lopás←.
verem fn Zárka; cella.
véresszemű ~ mari néni: ritk Körletfel-

ügyelő; porondmester.
verető fn Marihuána (kábítószer); fű.
vérkínzó fn Rég 1. Borotva; abriktoló. 

Nincs egy jó vérkínzód? 2. Zsilettpenge. — 
borotfa.
verőcke fn Marihuána (kábítószer); fű.
versácsi fn ritk Női rabruha; sanel-

kosz tüm. [< Versace, márkanév].
versenyző →Fiatal ~.
vérszívás fn 1. ritk Kihallgatás; vamze

roltatás. 2. Kötekedés. Vö. felkóstol.
vérszívó fn ritk 1. Rendőrségi fogda; 

pandesz. 2. Kötekedő ember; stuffmájer.
vértelen mn Gyáva; majrés. [< nincs 

vére ’ua.’].
vesz ts ige 1. Ért, tud, felfog; dzsanáz. 

Veszed, amit mondok? 2. Hall, meghall. Ha 
nem veszi a csávó, dugítsátok ki a fülét 
egy-két taslival! 3. →Gellert ~. →Kajakra 
~. →Palira ~. →Télakot ~. →Tiplit ~. →To-
rokmasszázst ~. ~i a →lapot.

veszkó fn Westerncsizma. Veszkóban 
nyomult ’Westerncsizmát viselt’. — vesz-
kó csizma.

veszkócsizma fn Westerncsizma; veszkó.
veterán fn ritk Már hosszabb ideje bün-

tetését töltő fogvatartott; púró.
vetít ts ige Hazudik, egy hazugságot hi-

hetően mond el; kamuzik.
vézé (írásban gyak. WZ) fn Áruló, besú-

gó; vamzer. [< vamzer ’ua.’].
viájpírab fn Tehetős, gazdag fogvatar-

tott (aki ált. nem bűnöző, de akit sikeresen 
lehet zsarolni, terrorizálni, csomagot ké-
retnek vele, vagy épp pénzt utaltatnak a 
hozzátartozóiknak); télapó.

viájpíügyfél fn Tehetős, gazdag fogva-
tartott (aki ált. nem bűnöző, de akit sike-
resen lehet zsarolni, terrorizálni, csomagot 
kéretnek vele, vagy épp pénzt utaltatnak a 
hozzátartozóiknak); télapó.

vibrátor fn gúny 1. Gumibot; kolbász. 
2. Vécépumpa.

vibró fn ritk, gúny Gumibot; kolbász. 
[< vibrátor ’ua.’].

vicces Szj: A ~ része még hátravan, ne 
sírj!: ritk 〈Újonnan börtönbe került, elke-
seredett fogvatartottnak mondják zárkatár-
sai:〉 A java még hátravan, ne búsulj!

Viccosztály fn gúny Igazságügyi Meg-
figyelő és Elmegyógyító Intézet (a börtönök 

„elmegyógyintézete” a Budapesti Fegyház 
és Börtön területén); Imeji.

vidámpark fn gúny Nem dolgozó kör-
let; rezervátum.

videózik tn ige 1. A fogvatartott magá-
ban fantáziál, álmodozik (pl. hazagondol). 
2. A vécén keresztül (a benne lévő víz ki-
pumpálása után) a szomszédos zárkában 
levő elítélttel beszélget.

vifil msz Vifil?: Mennyi, mennyibe ke-
rül? Vifil potyinesz?: Mennyit fizessek érte? 
[< ném. wieviel? ’mennyi?’, cig. potjines 
’fizetsz’ (Vek. 135)].

vigyáz Szj: ~z, mert a →füled közé vá-
gok!

vigyázz Szj: Álljon ~ba, hogy még a 
szar is egyenesen jöjjön ki magából!: 〈So-
rakozásnál használt felszólítás:〉 Álljon ren-



vigyorgó visszaeső

338

desen! Még a szar is ~ba áll, ha belép a 
zárkába: Félnek tőle.

vigyorgó fn Száj; muj. Laza →blázt a 
vigyorgódba!: Menj a fenébe! (Tkp. ’Er-
nyedt hímvesszőt a szádba!’)

világ ~ra hoz: Kihány (pl. lenyelt tiltott 
tárgyat); csandázik.

világbajnok fn 〈Mn-i értelemben haszn.:〉 
Nagyon jó, kiváló; lácsó. Világbajnok volt 
az ebéd!

világság fn ritk Ablak; kilátó.
villamosravaló fn ritk Szabadulási 

pénz, amit zárolnak és a fogvatartott sza-
badon bocsátásakor adnak neki oda. Vö. 
koporsópénz.

villanó fn ritk Tolvaj; bugás.
villant ts ige Láthatóvá tesz, megmutat 

(pl. prostituált a mellét); virít.
villany Szj: ~ leó!: ritk Kapcsold le a 

világítást!
villanyász fn Villanyszerelő; fázisker

gető.
villanyoltás fn Kiütés verekedés köz-

ben; lámpaoltás. Na, ennek villanyoltás 
volt az első ütés után…

villogó ~ verda←.
vincsaft fn 1. Prostituált ügyfele; nu

merahuszár. 2. Az a rab, akinek rendsze-
resen fizetnie kell, hogy nyugta legyen, 
akitől állandóan elveszik pénzét, cigarettá-
ját, kávéját; adófizető. Hány vincsaft van a 
zárkádban? [< vircsaft ’rendetlenség, zűr-
zavar’ × kuncsaft ’ügyfél’].

vineri fn Péntek. [?< cig.; vö. cig. pálászt-
roviné ’péntek’ (SzG. 82), beás vinyir (Var-
ga 103)].

vinetu fn gúny Cigány ember; bokszos. 
[< Winnetou, Karl May indiánregényeinek 
apacs törzsfőnöke].

vipera fn Teleszkópos acélbot, fémből 
készült, harmonikaszerűen összecsukható, 
golyóalakban végződő ütőeszköz.

viperás (írásban gyak.: wiperás) fn ritk, 
gúny Áruló, besúgó; vamzer.

virágárus fn ritk Gyilkos; killer.
virgács fn Láb. Jók a ~ok: Erősek a lá-

bak. — csűrdöngölő, dobverő, donga, fu
tómű, karó, küllő, sárhányó, szartaposó, 
szipka. Vö. cselló.

virgonc fn ritk Férfi nemi szerv, hím-
vessző; dákó.

virít ts ige Láthatóvá tesz, megmutat (pl. 
nemi szervét vagy üzletkötés előtt a pénzt). 
〈Felszólításként pl. szállításkor, amikor 
együtt utaznak a nők és a férfiak:〉 Viríts!: 
Mutasd meg a nemi szerved! Ik: be~. — 
bevirít, bevirtol, villant, virtol.

virivari fn Bizonytalankodás; tilitoli. 
Most mi ez a virivari?! Üzletelünk, vagy 
nem? [< variálás ’ua.’].

virsli fn Férfi nemi szerv, hímvessző; 
dákó. Bundás/ parókás ~: Ua.

virtol ts ige Láthatóvá tesz, megmutat 
(pl. nemi szervét vagy izmait); virít. Ik: 
be~.

viskó fn ritk Lakás; kéró.
visz ts ige A legjobb vmiben. Pl. Visz 

egy börtönt, ~i a házat: „Uralkodik” a bör-
tönben, ő a legerősebb menő. Seggével ~i 
a házat: Ő a legismertebb homoszexuális 
a börtönben. (A magát menőnek tituláló-
nak is mondják, akik nem ismerik el: Igen, 
tényleg vitted a házat! Csak a seggeddel, te 
köcsög!) ~i a →balhét. →Lábbal előre ~ik. 
→Vízre ~.

viszkasz fn ritk Bácskai hurka. [< Whis-
kas, macskaeledel].

viszony →Köszönő ~ban sincs.
visszaállít ~ja a gyári beállítást: Sze-

rénységre inti, leállítja vki nagyképűskö-
dését; visszavetet az arcából.

visszaesés →Kékül zöldül a ~től.
visszaeső →Kék-zöld ~.
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visszavesz tn ige Szerényebbé válik. ~ 
magából/ az arcából: Ua. Utoljára szólok, 
hogy vegyél vissza az arcodból, mert pofán 
leszel verve! — elnyomja magát.

visszavetet ~ az arcából: Szerénység-
re inti, leállítja vki nagyképűsködését. — 
befenyít, takarékra tesz, visszaállítja a 
gyári beállítást.

vitamingolyó fn Nagydarab, elhízott 
ember; pacal.

vitaminos fn ritk Olyan nő, aki kifigye-
li szórakozóhelyeken a leendő áldozatát, 
majd gyógyszert kever az italába, kávéjába, 
és utána meglopja.

vitéz fn ritk Férfi nemi szerv, hímvesz-
sző; dákó.

vitorla It bont: Elmegy, otthagy; elavá-
zik. Bonts vitorlát, öcsém, kedvező a szél-
járás!: Menj innen!

vitu →Tavesz ~.
vivő fn Csempész; síber. Ez egy vivő. 

Rábízhatsz mindent!
víz fn 1. Agyára megy a ~: Mérges, 

ideges lesz; bedurran. Tedd ~re magad!: 
Menj innen! Vö. leakad. ~re tesz: a) Sza-
kít vele, kiadja az útját, megszakítja vele 
a kapcsolatot; lepattint. A barátnőm vízre 
tett a hétvégén. b) Leráz, elküld, elzavar; 
lekoptat. Vizet ad: Ua. Vizet kap: Szakíta-
nak vele. ~en van: Bűncselekményére fény 
derül; lebukik. ~re visz (és szomjan hoz 
vissza): Becsap, félrevezet; megvezet. Szj: 
Isten← áldjon, visz a ~! Ö: buzi~, majom~, 
szappanos~, száj~, tüzes~. 2. Meszkalin 
(kábítószer); édes.

viza fn Alaptét kártyában. — vizi.
vizesnyolcas fn ritk 1. Jelentéktelen 

ember; pitlákovics. 2. Besurranó tolvaj; 
surdalovics. [< szleng vizesnyolcas ’keres-
kedősegéd’ (régen a boltok padlóburkolatát 
reggelenként a segéd egy vékonyan csurga-
tó edényből fellocsolta egymásba fonódó 
nyolcas alakban, és utána felseperte, innen 
a gúnynév (Faz. 164)].

vizi fn Alaptét kártyában; viza.
vízibiciklizik ~ni küld: Elküld a fenébe, 

elzavar; lekoptat. 〈A börtönorvos beteg-
ségre felírt „gyógymódja”:〉 Mit írt fel az 
orvos? – Vízibiciklizni küldött.

vízisiklóhátú mn ritk Vékony, sovány, 
gyenge ember; csontrakéta.

voda fn Víz; hákettőó. Van valami ital? 
– Csak voda. [< or. вода ’ua.’].

Volkswagen Ld. folkszvágen.
vologyó fn Kígyó; szán. [?< cig.].
vonal Szj: Állj a ~ra!: Állj ki verekedni! 

Vö. felpakoltat. Gyere, állj a vonalra, ha 
alsó ágy kell!

vonat Éjféli/ éjjeli ~: Szökés; télak. Gye-
re, üljünk fel az éjféli vonatra! ’Szökjünk 
meg!’

vorbáló fn A fegyintézetben a látoga-
tókkal való beszélgetésre adott alkalom; 
beszélő.

vorbiszál tn ige Beszél; borbiszál. [< 
cig. vorbil, vorbisārel ’beszél, szól’ (CigSz. 
124), cig. vorbisārel ’beszélget’ (Vek. 171)].

vorbiszáló fn A fegyintézetben a láto-
gatókkal való beszélgetésre használt helyi-
ség; az ilyen beszélgetésre adott engedély 
vagy alkalom; beszélő.

vödrözik tn ige Marihuána szívása úgy, 
hogy a füstöt egy levágott aljú flakonba 
fújják, amit egy vödör vízbe nyomnak; mi-
nél jobban belenyomják, annál több füstöt 
tudnak beszívni.

vörös fn ritk, Rég Százforintos bank-
jegy; kiló.

vörösszalon fn gúny Az a szoba ahová 
a magára és másokra veszélyes fogva tar-
tot takat zárják; gumiszoba.

vudu fn ritk Pszichológus; nagysámán. 
[< vudu ’nyugat-afrikai eredetű, különösen 
Haitin elterjedt vallás’].

vutángos fn ritk Pofon; flekk.
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W
W Ld. vé. W betűs (vébetűs) →kitérő.
wamzer(kodik) Ld. vamzer(kodik).
WC(-pumpa) Ld. vécé(pumpa).
white Ld. vájd, vájt.
wiperás Ld. viperás.
WZ Ld. vézé.

X
X Ld. iksz.

Y
yard Ld. jard.
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zabagép fn Nagyevő. Ez a zabagép 
megette a kenyerem! — bélgép.

zabálda fn Konyha, étkező; kajálda.
zabbincsol ts ige ritk Eszik, étkezik; 

burkol.
zaccos mn és fn Különösen veszélyes 

biztonsági besorolású (fogvatartott); kávés.
zaci fn Állami gondozás. Zaciba rak-

ták a gyereket ’Állami gondozásba adták a 
gyereket’. Látszik rajtad a zaci, azokat a 
szokásokat nehéz egyik napról a másikra 
elhagyni. [< zaci ’zálogház’].

zacis mn ritk Állami gondozott. Tizen-
nyolc évig zacis voltam, utána dobtam egy 
füstöt, és kirepültem a világba ’Tizen nyolc 
évig állami gondozott voltam, utána gyor-
san elmentem onnan, és szerte a világban 
csavarogtam’. [< zaci ’állami gondozás’]. 

— intézetis.
zacskó fn gúny, durva Homoszexuális; 

köcsög.
zajdoboz fn ritk 1. Televízió; zajláda. 

2. Hangszóró; hangos.
zajláda fn 1. Televízió. — doboz, ha

dovaláda, zajdoboz. Vö. emtévéplusz. 
2. Hangszóró; hangos.

zakkant mn Őrült, bolond, nem nor-
mális; dilinyós.

zamek fn 1. Verés; ruha. ~ra tesz: (Na-
gyon) megver; szétmáráz. Jó nagy za me-
kot kapott ’Jól megverték’. 2. Vége; finító. 
[?< ném. Senge ’verés, haddelhadd’, ein-
senken ’elsüllyeszt’ (Faz. 165)].

zamekol tn ige Esik, elesik; letestel. 
Óriásit zamekoltam a jégen.

zárás fn 1. A zárkaajtók bezárása, ami-
kor mindenkinek a saját zárkájába kell 
mennie (pl. egy ellenőrzés miatt). Az esti 
zárás egyúttal létszámellenőrzéssel is jár. 
Vö. nyitás. 2. ~ után(i) →nyitás.

zárda fn 1. Fegyintézet, büntetés-vég-
rehajtási intézet; kalitka. 2. Börtön; sitt.
zárfésű fn Egyféle mechanikus vagy 

újabban elektromos álkulcs, amely érzé-
keli és felszedi a zárban lévő csapokat, és 
amellyel így roncsolásmentesen (lényegé-
ben észrevehetetlenül) ki lehet nyitni a ha-
gyományos hengerzárakat. Vö. fésű.

zárka It csinál: Saját zárkájába gyűjti 
barátait, megbízható emberekkel veszi kö-
rül magát a zárkájában, akikben nem bízik, 
azokat elüldözi. →Szétdobja a It.

zárkacirkáló fn ritk Zárkafelelős.
zárkagyúrós fn gúny Az a fogvatartott, 

aki a saját zárkájában erősít (mert nem en-
gedélyezték számára, hogy az edzőterem-
ben eddzen). Vö. gyúrós.
zárkamenő fn A leg(el)ismertebb fog-

vatartott egy zárkában, olyan kiváltságos 
rab, aki többnyire a többieknél erősebb 
lévén öklével kivívja magának a tekintélyt, 
tiszteletet (és akit társai – gyakran félelem-
ből, fizikai ereje vagy éppen esze, esetleg 
pénze, a börtönben eltöltött hosszabb bün-
tetése miatt – vezetőjükként fogadnak el). 
Vö. menő. — sitiprinc.

Z
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zárkihúzó fn Egyféle betörők használ-
ta zárnyitó eszköz. Vö. fésű.

zárnyitó fn Egyféle betörők használta 
zárnyitó eszköz. Vö. fésű.

zárpiszkálás fn A zár speciális kinyi-
tása ún. pilinszkával.
zártörő fn Egyféle betörők használta 

zárnyitó eszköz. — hengerzártörő, törő. 
Vö. fésű.

zászló fn (Papírnak vagy nejlonnak a 
ceruzára vagy tollra erősítésével készí-
tett, zászlóra hasonlító) cigarettacsavaró; 
cseterő.

zászlórúd fn ritk 1. Férfi nemi szerv, 
hímvessző; dákó. 2. Zászlós rendfokozatú 
személy.

zebra Kóbor ~: gúny, Új Nincstelen, le-
nézett, mindenhonnan elűzött ember; tüdő.

zebrakastély fn ritk 1. Fegyintézet, bün-
tetés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt. [< tny. zebra ’(csíkos rabruhát 
viselő) rab, fogoly’ < zebra ’fehér-fekete 
csíkos állat’ + kastély ’börtön’].

zebraól fn ritk 1. Fegyintézet, bünte-
tés-végrehajtási intézet; kalitka. 2. Bör-
tön; sitt.

zelenó 1. fn Marihuána (kábítószer); fű. 
2. mn és fn Zöld (szín). [< cig. zeleno ’zöld’ 
(Vek. 173)].

zenedoboz fn Rádió; hadovaláda.

zeneláda fn Rádió; hadovaláda.
zengő fn ritk A cellaablak rácsa; ablak

dísz.
zinger →Robot a ~en.
zizeg tn ige Fél; rinyál.
zizegő I. mn Gyáva, félős; majrés. Ki 

ez a zizegő veréb? II. fn Papírpénz; suso
gós. Van zizegőd?
zizegős I. mn Gyáva, félős; majrés. 

II. fn Papírpénz; susogós.
zizi fn 1. Félelem; majré. Nem kell a 

zizi! Bízz bennem! 2. Veszélyes helyzet, 
amikor fennáll a lebukás veszélye; léggömb. 
3. gúny Elmebeteg, bolond; dilinyós.

zizzen tn ige Jön, megy; avázik. Ik: 
rá~.

zizzent mn és fn gúny Őrült, bolond, 
nem normális (ember); dilinyós.

zokni fn Hülye, bolond; dilinyós. Agyi-
lag ~: pej Ua. Ne szólj neki, ez agyilag zok-
ni!

zombi fn Beteg. — gyárihibás, gyen-
gu szos, telepes.
zongoraművész fn ritk Zsebtolvaj; zse

bes. [?< A zongoraművészhez hasonló nagy 
kézügyességgel rendelkezik].

zongorázik tn ige 1. Pontosan dolgozik, 
hibátlanul hajtja végre a feladatot. Bizto-
san meg tudja csinálni? – Ez a csávó? Ne 
félj! Ez mindig zongorázik! Bízhatsz benne! 
2. Folyamatosan a televízió távirányítóját 
kapcsolgatja.
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zorál (zoral, zorall is) I. fn 1. Erős, iz-
mos ember; kajak. 2. Félelmetes, ijesztő 
külsejű ember; zorkó. 3. ritk Magas, nagy 
növésű ember; bigi. II. mn Félelmetes, 
ijesztő. Megkajált vagy két kiló szalonnát. 
Zorall volt! [< zoráló ’ua.’].

zoráló mn és fn 1. Erős (ember); kajak. 
2. Félelmetes, ijesztő külsejű ember; zorkó. 
3. ritk Magas, nagy növésű (ember); bigi. 
[< cig. zorālo ’erős’ (Vek. 173)].

zorkó mn és fn 1. Erős, izmos (ember); 
kajak. Zorkó ez a manus! Van vagy 55-ös 
vasztója! 2. Félelmetes, ijesztő külsejű 
(ember). — zorál, zoráló, zural, zuráló(s). 
Vö. állat. 3. ritk Magas, nagy növésű; bigi. 
4. Erős 〈kávé, tea〉, csípős 〈paprika〉; zura. 
[< zoráló ’ua.’].

zöld fn Marihuána (kábítószer); fű.
zöldász fn Takony, orrváladék; zselé. 

Ide fújtad a zöldászt a csapba?
zöldfülű fn 1. Ügyetlen, kétbalkezes; 

topa. 2. Kezdő bűnöző, első bűntényes 
fogvatartott; elsőbálos. 3. Fiatalkorú bű-

nöző, fogvatartott; efkás. 4. Nem régen 
börtönbe került fogvatartott; újonc.

zöldhasú fn 1. Ezer forint(os bankjegy); 
rongy. 2. Dollár; dolcsi.

zöldkóla fn Marihuána (kábítószer); fű.
zöldség fn Marihuána (kábítószer); fű.
zöldséges fn Marihuánát áruló díler, 

kábítószer-terjesztő. — fűárus.
zöldtakony fn gúny Spenótfőzelék. — 

fű, gyep.
zörget tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-

gáévá tesz; dug. Ott zörgeti a csajt. Ik: 
meg~.
zörgős fn Fémpénz; hecsi.
zrí fn Bűncselekmény; balhé. Jó vol-

na egy tuti zrí! [?< tny. zrí, zri ’rendőr-
ség’ < tny. zrínyi ’Zrínyi utcai kapitányság’ 
(TESz. III, 1199)].

zrikál ts ige Nem régen börtönbe került 
fogvatartottat ugrat, szándékosan ingerel, 
piszkál; felkóstol. [< tny. zrika < zrí ’lár-
más jelenet; hecc’ (vö. TESz. III, 1199)].

zubbony fn Dzseki; jakó. [< zubbony 
’csípőig érő munkakabát, egyenruha test-
hez álló kiskabátja’].

zubonó fn ritk 1. Kabát; pufi. 2. Dzse-
ki; jakó. [?< zubbony ’dzseki’].

zugáru fn Börtönbe becsempészett tiltott 
dolog (drog, alkohol stb.). — anyag, áru, 
gyarmatáru, puláru, síb, simlisszajré. Vö. 
okosság.

zugpia fn Börtönbe becsempészett al-
kohol. — dinamit, élesalkohol. Vö. lötty, 
pia.

zuhanóbombázó fn Visszaeső bűnöző. 
— bombázó, hazajáró (lélek), kék-zöld 
(visszaeső), mélyrepülő, repülős, sittes, 
törzsgárdatag, zuhanórepülő. Vö. első
bálos, kékül-zöldül a visszaeséstől.
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zuhanórepülő fn Visszaeső bűnöző; 
zuhanóbombázó.

zumi fn Leves.
zura mn 1. Izmos, erős; kajak. 2. Csí-

pős, erős. Zura ez a paprika! — zorkó, 
zuráló(s). [< zuráló ’ua.’].

zural fn 1. Erős, izmos ember; kajak. 
2. Félelmetes, ijesztő külsejű ember; zorkó. 
3. ritk Magas, nagy növésű ember; bigi. [< 
zuráló ’ua.’].

zuráló I. fn 1. Erős ember; kajak. 2. 
Félelmetes, ijesztő külsejű ember; zorkó. 

3. Erő; kakaó. Zuráló? Az van a csávóban! 
II. mn 1. Csípős, erős; zura. Zuráló lett a 
leves! 2. Izmos, erős; kajak. [< cig. zurālo 
’erős’ (Vek. 173)].

zurálós I. fn 1. Erős ember; kajak. 2. 
Félelmetes, ijesztő külsejű ember; zorkó. 
II. mn 1. Izmos, erős; kajak. 2. Csípős, 
erős; zura.

zúzda fn ritk Rendőrségi fogda; pan
desz.

zuzmó Ostoros ~: gúny Buta ember; 
dilinyós. Nézd meg, ez az ostoros zuzmó 
kiszórta a dohányt!
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zsa msz Zsa!: Gyerünk, menjünk! 〈bizta-
tásként〉. Na, zsa sétára mindenki! Gyertek! 
[< cig. žal ’megy’ (Vek. 60), ža! ’menj!’].

zsavkér fn Szabadulás; póter. Holnap 
zsavkér! Megyek haza! [< cig. žal ’megy’ 
(Vek. 60), žav ’megyek’ + cig. khēr(e) ’haza’ 
(Vek. 90)].

zsák fn 1. A fogvatartott civil ruháit 
tartalmazó, leplombázott zsák a raktárban. 
Letéti ~: Ua. Szj: Még mozog a ~: Még csak 
nem rég került börtönbe. Megállt a ~ja a 
kampón: Már hosszú ideje (legalább tíz 
éve) börtönben van. Vö. hazaér alatt. [< A 
letéti raktárban egy-egy kampóra akaszt-
va minden fogvatartottnak van egy zsák-
ja, amiben a civil ruháit és a magánál nem 
tartható dolgait őrzik]. 2. Herezacskó; be
tyártasak. Ö: geci~, kampis~, szar~.

zsákol tn ige Másik börtönbe kerül, át-
helyezik. Vö. letétez. Sanyi is zsákol. [< A 
szállítás során a fogvatartott civil ruháját 
tartalmazó (letéti) zsákját is átviszik].

zsakontré mn Nagyon rossz; tréfli. Jó 
lesz ez a csávó nekünk társnak? – Hülye 
vagy? Zsakontré! Én ismerem, jobb, ha el-
zavarod!

zsákoz tn (és ts) ige Közösül, vkit ma-
gáévá tesz; dug. Hallod ezt a csattogást? 
Valakit éppen zsákoznak a felső ágyon. Ik: 
meg~.

zsákutca fn 1. Biztonsági körlet; olva
sótábor. (A biztonsági körletben a fogva-
tartottak hónapokig egyedül vannak, kéz-
láb bilincsben viszik őket mindenhová, 
és külön szabályok vonatkoznak rájuk.) 
2. Fogda, magánzárka; fogszi. 3. Börtön; 

sitt. Hol van Sanyi, már rég láttam? – 
Zsákutcába került ’Bebörtönözték’.

zsal tn ige Megy; avázik. [< cig. žal 
’megy’ (Vek. 60)].

zsamba fn Béka. Ira lép: Szellent, fin-
gik; kanyerol. [< cig. žamba ’béka’ (Vek. 
173)].

zsamózsa msz Zsamózsa! Gyerünk, 
menjünk! [< cig. Ža, mo, ža! ’Gyerünk, 
pajtás, gyerünk!’; cig. žal ’megy’ (Vek. 60), 
ža! ’menj!’, cig. mo ’hé, te cigány!’ (CigSz. 
77), mo!, more! ’hé, barátom!’ (Vek. 112)].

zsan (leírva gyak. zsán) fn gúny Az el-
ítéltek hierarchiájában a legalsó fokon lévő, 
zárkatársa(i) kiszolgálására kényszerített, 
megalázott személy; csicska. [< Jean, fran-
cia személynév, az Arisztid-viccekben az 
inas neve]. Szj: Nappal ~, este Mari: Olyan 
fogvatartott, aki mindent házi munkát elvé-
gez, és emellett homoszexuális szolgáltatást 
is nyújt. Vö. csicska, köcsög, zsanmari.

zsanav msz Zsanav?: Érted? Zsanav, 
amit penelek? ’Érted, amit mondok?’ [< 
cig. žanel ’tud, ismer’ (Vek. 60), žanav ’tu-
dok’].

zsanavaba msz Zsanavaba!: a) Elég, 
hagyd abba! b) Értem! Ne mondj semmit! – 
Zsanavaba! [< cig. žanel ’tud, ismer’ (Vek. 
60), žanav ’tudok’ + m. abba].

zsandár fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Bör-
tönőr; smasszer.

zsanel ts ige Tud, ért; dzsanáz. [< cig. 
žanel ’tud, ismer’ (Vek. 60)].

zsanklódvandál fn ritk Verekedős em-
ber; bunyós. [< Jean-Claude van Damme, 
akciófilmekből ismert színész].

Zs
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zsanmari fn gúny Mindenkit kiszol-
gáló és emellett homoszexuális szolgálta-
tást nyújtó férfi fogvatartott. Vö. csicska, 
köcsög, zsan. [< Nappal Jean, este Mari: 
nappal Jean, azaz „inas”, éjszaka Mari, 
azaz szerető, ?< Jean Marais, a kardos-kö-
pönyeges kalandfilmek egykori sztárja].

zsaru fn 1. Rendőr. [< zsarol ’erőszak-
kal kényszerít’ (Zsilinszky 2003)]. — an
gyalbőrös, bakter1, bérenc, bobi, bunkó, 
csendőr, csupati, darázs, desztó, dzsingáló, 
dzsingeló, ellenség, fakabát(os), fasz, 
fogdmeg, fogsziman, furkó, gecihuszár, 
góré, gumibotos, hé, hég, héja, heka, he
kus, hessz, igazságosztó, jagelló, káráló, 
kárnáló, kék, kíber, kijári, kijáró, kópé, 
kopó, köcsög, kutya, lila, majdnem-biz
tos, mangeló, meláló, meleló, meráló, me
seautós, mujáló, óberhé, pandúr, perze
kutor, policáj, porkoláb, prosztó, pulicer, 
puszadó, samesz, singáló, sintér, slissz, 
sün, szimat, szokeráló, tányérsapka, 
tányérsapkás, útonálló, zsandár, zsé2, 
zseka, zsernyák, zsingáló. Vö. ajtónálló. 
2. pej Börtönőr; smasszer. [< ’rendőr’; a 
rendőr, akinek a börtönben nincs hatalma, 
a rabok szemében alacsonyabb helyen áll, 
mint a börtönőr, ezért a börtönőrt rendőr-
nek tekinteni lenézést jelent].

zsaruház fn Rendőrség; jard.
zsarupalota fn Rendőrség; jard.
zsaruság fn Rendőrség; jard.
zsarutanya fn Rendőrség; jard.
zsatar (zsatár is) msz Zsatar!: Gyerünk, 

menjünk, menj, indulás! Na, zsatar, ara-
nyom, menjél dolgozni! | Zsatár spájzolni! 
[< cig. žal ’megy’ + tar ’el’ (hátravetett ige-
kötő): žatar ’takarodj’ (Vek. 60, 157)].

zsatartravel fn ritk Rabszállító autó; 
rabó. [zsatar ’gyerünk!’ + ang. travel ’uta-
zás’ (utazási irodák nevében gyakori szó)].

zsatér fn ritk Szabadulás; póter. [< zsav-
kér ’ua.’].

zsávoly fn A fogvatartottak szürke ala-
pon apró fehér pettyes rabruhája (nadrág és 
kabát); mákosgúnya.

zsé1 fn Pénz; lóvé. [< zseton ’ua.’].
zsé2 fn Rendőr; zsaru. [< zsaru ’ua.’].
zsebágyú fn Pisztoly; stukker.
zsebel ts ige Zsebtolvajkodik, táskából, 

zsebből lop. — firkál, kastál, kastálózik, 
kastázik, matat, megfirkál, nyúl1. Vö. 
csór, táskázik.

zsebes fn Zsebmetsző, zsebtolvaj. — 
aranykezű, bányász, firkás, fürgeür
ge, gyorskezű, húzós, kastáló(s), kastás, 
kas tázó, markecoló(s), markecos, mata
tó, metsző, nyúló(gép), nyúlós, pengés, 
pikpók, tárcás, zongoraművész, zsebmet
sző, zsebpiszok. Vö. bugás.

zsebköcsög fn Kis növésű ember; cinó.
zsebmetsző fn Zsebtolvaj, aki felvágja 

a zsebet a lopáshoz; zsebes.
zsebpénz fn Börtön által adott fizetés; 

adomány.
zsebpiszok fn ritk Zsebtolvaj; zsebes.
zsebstúdió fn ritk, tréf Mikrofon. Cse-

rélj elemet a zsebstúdióban!
zseka fn Rendőr; zsaru. Ö: fejes~. [< 

zsaru, zsernyák ’ua.’].
zselé fn Takony, orrváladék. — bubuka, 

cicakaka, postásragasztó, pucok, zöld
ász.

zselézik tn ige Az orrát piszkálja; fiká
zik.
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zsenge mn Gyenge; nudli. Nagyon zsen-
ge pali ez!

zsenya fn ritk Nő, lány; gádzsi. [< szláv 
žena ’nő, asszony’ × Zsenya, női név].

zsernyák fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Nyo-
mozó; nyominger. 3. Fegyőr, börtönőr; 
smasszer. [< zsaru ’rendőr’].

zseton fn Pénz; lóvé. [< zseton ’(kerek) 
játékpénz’].

zsibbaszt ts ige Untat (pl. a beszédé-
vel); fáraszt.

zsibi fn Férfi önkielégítés; hoki.
zsibizik tn ige 〈Férfi〉 önkielégítést vé-

gez; hokizik.
zsibongó fn ritk 1. Könyvtár; molytár. 

2. Rendőrségi fogda; pandesz.
zsidó fn 1. Felfordult lap a kártyapakli-

ban. 2. ritk Gazdag ember; télapó. 3. gúny 
Irigy, fukar, smucig ember; tárolós.

zsidóháj fn Szappan. — amnesztia, 
amó, zsidótégla.

zsidótégla fn Szappan; zsidóháj.
zsidrák mn és fn Zsidó (ember); biboldó.
Zsiguli Benne van egy ~ ára: Sok szte-

roidot szed testépítéshez. Vö. kokszos, pa
tika.

zsilett fn Okos ember; duplafejű. Zsi-
lett a csávó, megoldja! [< Ti. vág az esze].
zsiletteszű fn ritk Börtönben dolgozó, 

magasabb rendfokozatú személy; nagyku
tya.

zsingáló fn 1. Rendőr; zsaru. 2. Fegyőr, 
börtönőr; smasszer. [< singáló ’ua.’ < cig. 
šingālo ’csendőr’ (Vek. 154); vö. dzsingáló 
’ua.’].

zsinór Elszakad a ~ nála: Elfogy a tü-
relme.

zsinnyegtet tn (és ts) ige Közösül, vkit 
magáévá tesz; dug. Ik: meg~.

zsír I. fn Kövér ember; pacal. Hé, zsír! 
Gyere csak ide! 2. Pénz; lóvé. Kellene egy 
kis zsír! II. mn 1. Új, érintetlen; novicsentó. 
Ez a cipő zsír! Még senkin sem volt! 2. Jó, 

remek; lácsó. Elintézem. Zsír! Ne ideges-
kedj! ’Elintézem. Rendben van! Ne ideges-
kedj!’ Ö: betyár~, gép~, kacsa~.

zsiráf fn Nagy növésű, Magas ember; 
bigi.

zsírkirály mn Nagyon jó; lácsó. Mi-
lyen órát kapott a Feri? – Hú, az zsírkirály! 
Nézd meg!

zsírleves fn Egyféle ehetetlen gulyás-
levesszerűség, ami inkább zsíros forró víz, 
amiben egy-két szem zöldség vagy krump-
li úszkál; béemvéleves.

zsírmalac fn Kövér ember; pacal.
zsíros mn 1. Gazdag; vastag. [< zsír 

’pénz’]. 2. Zsíros →brugó/ deszka: Zsíros 
kenyér; tulomáró.

zsírosnyakú mn és fn 〈Cigányok által 
használva:〉 Nem cigány, magyar; paraszt.

zsíroz ts ige 1. (Vesztegetéssel) intézi, 
hogy működjön; levajaz. Ik: le~, meg~. 
2. Előkészít, kiépít (pl. titkos útvonalat); 
kigallyaz.

zsírozott mn ritk Vadonatúj; novicsentó. 
Nem látod? Ez egy zsírozott rádió, még ki 
sem volt csomagolva.

zsírúj mn Vadonatúj; novicsentó. Zsír-
új a skárpim!

zsivány fn 1. Fogvatartott; sittes. 〈Az 
őrök említik zsivány-ként leggyakrabban a 
rabokat.〉 Öreg/ régi ~: Már hosszabb ideje 
büntetését töltő, börtönben lévő fogvatar-
tott; púró. 2. Élelmes, minden hájjal meg-
kent; ravasz, rafinált, soha nem az egyenes 
úton járó ember; rafkós. 3. Bűnöző, bűnö-
ző életmódot folytató (csaló, tolvaj, rabló 
stb.). Ö: karalábé~. — haramia, szabad-
fog lalkozású. Vö. bugás, gengszter, kara-
lábétolvaj, punyer, simlis.

zsiványbecsület fn Becsület, a fogva-
tartottak, bűnözők közötti bajtársiasság 
(a börtönőrökkel, rendőrökkel szemben); 
ferség.

zsiványkodik tn ige Furfangoskodik, 
huncutkodik, trükkösködik; simliskedik.
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zsiványság fn 1. Becsület, zsiványbe-
csület; ferség. 2. Turpisság, trükk, csalás; 
simli.

zsiványvér Van benne ~: Van benne 
kellő bátorság, huncutság.

zsivkó fn ritk 1. Vagány, belevaló; jassz. 
2. Alvilági ember; hóhem. [< zsivány ’bű-
nöző’].

zsojá fn Csütörtök. [< cig. žoje ’csütör-
tök’; žojine ’csütörtökön’ (Vek. 174)].

zsold fn gúny Börtön által adott fizetés, 
rabkeresmény (a minimálbér 33 százaléka); 
adomány.

zsozsó fn Pénz; lóvé. Ö: hála~.
zsöbaré fn Marihuána (kábítószer); fű.

zsömle fn ritk Női mell, emlő; bögy.
zsömlécske fn ritk Női mell, emlő; bögy.
zsufi mn Zsúfolt. Milyen a zárkád? – Jó, 

csak zsufi egy kicsit. 38 fő…
zsuga fn 1. Fegyelmi lap: rossz magavi-

selet vagy tiltott tárgy tartása miatt kiállí-
tott dokumentum a fenyítés okáról és mér-
tékéről; zsugalap. (A fenyítés bekerül a rab 
anyagába, és hátráltatja minden kedvez-
ményben, amit a börtönben el lehet érni.) 
It ír: Fegyelmi lapot ír. 2. A börtönben 
indított fegyelmi eljárás a fogvatartottal 
szemben. 3. Kártya. 4. SIM kártya (mo-
biltelefonhoz). — kicsi. 5. ritk Pénz; lóvé. 
6. Labda; pöttyös. Rúgd már a zsugát! [< 
zsuga ’kártya’ (vö. TESz. III, 1226)].

zsugabubus fn 1. Hamiskártyás; cin
kes. Vigyázz vele, mert ez egy zsugabubus! 
Figyeld a kezeit, mikor oszt! 2. ritk Olyan 
ember, aki állandóan kártyázik [< Zsu-
gabubus, az „És megint dühbe jövünk” c. 
filmben az állandóan kártyázó, Terence 
Hill játszotta főhős egyik megszólítása].

zsugalap fn Fegyelmi lap — fegyilap, 
fegylap, lap, zsuga.

zsugás fn 1. Kártyás, minden szabad 
idejét kártyázással töltő, kártyajáték-függő 
személy. 2. ritk Jegyüzér.

zsugáz(ik) ts és tn ige 1. (Őr a fogva-
tartottnak) fegyelmi lapot állít ki, meg-
fenyít. Ik: meg~. — megzsugáz, nevel. 
2. Kártyázik. [?< ol. giocare ’játszik’]. — 
hazárdírozik.

zsuji fn 1. Feleség, asszony; oldalfutó. 
2. Nő, lány; gádzsi. [< cig. zsuji ’asszony’ 
(SzG. 96)].

zsukel fn és mn 1. Kutya; dzsukel. 
2. Rossz minőségű, rossz; tréfli. [< cig. 
žukel ’kutya’ (Vek. 61)].

zsuzsa fn Illemhely, vécé; retyó. Eteti 
a It: a) Nagydolgát végzi az illemhelyen, 
székel; kulázik. b) A vécébe borítja az éte-
lét.

zsuzsi fn 1. Illemhely, vécé; retyó. 
2. Vécékagyló. Az ebédem nekiadtam 
zsuzsinak ’Kiöntöttem a vécébe az ebédem, 
mert nem ízlett’.

zsuzsifogkefe fn Vécékefe.
zsuzsika fn Illemhely, vécé; retyó.
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