
N éh án y  szó a szóalkotásró l
A katonai szleng -  mint 

a csoportnyelvek általában 
-  a szó szoros értelmében 
nem tekinthető nyelvnek, 
hisz nem önálló nyelvi 
rendszer, hanem a magyar 
nyelvhez kapcsolódó, attól 
csak szókincsében és kife
jezéskészletében eltérő 
részrendszer.

Mivel a szleng elsődle
ges feladata a stilisztikai 
élénkítés -  gyakran me
résznek tetsző szavakkal -, 
a már megkopott (vagy an
nak érzett) nyelvi elemek 
helyettesítése, nem cso
dálkozhatunk, hogy a szó
alkotásban számos sajátos 
vonás tűnik föl. E téren a 
köznyelvtől való eltérései 
nem elsősorban egyedi, 
csak a szlengben megta
lálható egzotikumok (van
nak persze ilyenek is), ha
nem a köznyelvben is 
meglévő, de általában ke
vésbé használt szóalkotás
módok és ezek gyakoribb 
előfordulásai.

A szóalkotás ritkább 
módjai közül több is meg
található a katonai szleng
ben. Szóelvonással jött 
létre például a csörömpöl- 
ből a csörömp (harckocsi) 
vagy a rokkázik-bó\ (híze
leg) a rokk (hízelgés).

Számos adat bizonyítja 
a szócsonkítás kedvessé
gét: eltáv (eltávozás), vil- 
lany le ó !(villanyt leoltani!). 
Népszerűségét bizonyára 
elősegíti, hogy megfelel a 
lendületes, gyors beszéd
módnak; valamint energia

megtakarítással is jár. Más 
szavakban is találkozunk 
vele (gyaktér „gyakorló
tér"; gyalásó „gyalogsági
ásó").

A játszi szóferdítésnek 
több fajtája is él a katonák 
nyelvén. A májkídó (*— mi- 
kádó), hilájkóptör (-— heli
kopter) esetében egy ide
gen nyelv (ez esetben az 
angol) szabályai szerint 
történik a kiejtés. Máskor 
hasonló hangzású szó he
lyettesíti az eredetit: Szá
raz ág! a Század állj! ve
zényszó helyett. Ugyanígy 
lesz a szakaszvezetőből 
szakadt-vezetö, a főtörzs
ből meg fatörzs.

Gyakran találkozni a ka
tonai szlengben mozaik
szókkal. Ezek jellegzetesen 
katonanyelvi szavak, alko

tásuk a szlengre nem jel
lemző, leginkább a katonai 
szaknyelvből kerülnek át. 
E mozaikszók lehetnek be
tűszók (káká <— KK „kato
nai kórház" vagy belső vál
tozással „külső körlet"), 
szóösszevonások ( lökik 
„lövészeti kiképzés"; ügyal 
„ügyeletes alegység") 
vagy rövidítések (háká <— 
hk. „harckocsi"; hákáesz -  
HKSZ „harckészültség”; 
vévé w. „vegyivédel
m i’). Némelyik szó sikerét 
(pl. a több évtizede élő 
ales-ét „alezredes") a be
szélt formával való egybe
esés biztosítja, másokét 
pedig egy-egy értelmes 
szóval való alaki egyezés: 
eresz *— rsz. „rendszeresí-

Az ismertebb szógazda
gító eszközök közül a kép
zés és az összetétel virág
zik a katonai szlengben. Az 
érzelmi töltést nem vagy 
csak alig hordozó képzők 
ritkán fordulnak elő, akkor 
is főleg szóösszetételeken: 
felsöágyas (újonc); bokor
ugró (lövész); sakktörlő 
(fölmosórongy); köbaltás 
(fodrász).

Ezzel szemben nagyon 
kedveltek a kicsinyítő kép
zők, amelyek a játékosság
tól, a becézéstől a lenézé
sig számos árnyalatban 
megtalálhatók. Legsűrűb
ben az -/fordul elő. Segít
ségével az úrvezetőből ór- 
vi, az őrmesterből ormi 
lesz; a pihenő pihi, a szol
gálat szo/i, a szabadság 
pedig szabi. Némi leki
csinylés érződik használa
tából az újoncok elnevezé
seiben: gyopi, kopri, süni 
stb.

Szintúgy előfordul a -esi 
képző: kimarcsi „kimara
dás" (itt a Marcsi női név 
is fokozza a szó hangula
tát), bikcsi «— bika „jó, re
mek". E képzőnk különö
sen gyakori ételneveken 
(babcsi „bab"; kakcsi „ka
kaó"; szalcsi „szalonna").

Kicsinyítő képzőket még 
nagy számban sorolhat
nánk, csak néhány mutató
ba: -ci (surci „bakancs"), 
-u (pusku „puska"), -ó 
(smiró „újonc"), -szi (fog- 
szi „fogda"), -usz (gyen- 
gusz „gyengélkedő"), -nyó 
(kopirnyó „újonc") stb.

Az igéknél kevesebb 
szlengben élő képzőt tu
dunk kimutatni; a legtöbb 
képzős ige a köznyelvben

is ugyanilyen alakban, 
csak más jelentéssel van 
meg. Fellelhető azért pár 
sajátosan katonai alkotás 
is (gyakran igekötővel): 
beultráz, aki sikáláshoz 
Ultrát szór szét; kirokkáz, 
azaz kitisztít. Békaügetés
ben közlekedni annyi, mint 
brekkelni, a padlót felmos
ni pedig, felkócolni.

A mai magyar nyelvben 
az alaki szóalkotási módok 
közül az összetétel a leg
gyakoribb. így van ez a ka
tonai szlengben is, hisz ez 
nagy teret enged az egyé
ni ötleteknek: ólomgaluska 
(lövedék), zseboroszlán 
(nagyhangú, de kistermetű 
parancsnok), vakló (tank), 
ezreddiszkó (ezredsorako- 
zó), gyíkhús (vagdalthús
konzerv).

Merész képzettársítások 
és szemléletes kifejezések 
színezik a szóösszetétele
ket. Színéről négerverejték 
a kóla és bivalytej a feke
tekávé; alakjáról vízilóböl- 
csö a kimélyedt közepű 
ágy. A matracból az ágy 
alá hullott szösz neve ba
katol/, a cipőkrém pedig 
fókazsír vagy surcilefety.

Ikerítéssel képezték a 
glo tti-flo tti (tornanadrág), 
és sika-mika (sikálás) sza
vakat. Úgynevezett szer
vetlen szóösszetétel a sza- 
kadj-meg-vezető (szakasz
vezető).

Jelentős szerepe van a 
szóösszetételnek a szleng
ben azért is, mert így ön
magában közömbös jelen
tésű, a létrejött új szóval 
eredetileg semmilyen kap
csolatban nem levő össze
tevők erős érzelmi tarta
lom hordozói lesznek. 
A négerlábviz például az 
igen kevéssé kedvelt pót
kávéból készült ital neve. 
A néger előtag a színére, 
az utótag pedig „népszerű
ségére" utal.

A katonai szleng szóal
kotásának feltárása még 
várat magára, de már az 
előzetes vizsgálódások is 
érdekes eredményekkel 
biztatnak, hisz a szleng, 
mint egy nyelvészeti labo
ratórium, felgyorsítva mu
tatja be a nyelv változásait, 
fejlődését.

KIS TAMÁS
Rajz: SEBESTYÉN JÁNOS


