
A katonai szleng 
testvérei

Nyelvünk rétegei szoros 
kapcsolatban vannak egy
mással; az egyik csoport
nyelv szavai gyorsan átter
jedhetnek egy másikba, 
végső soron az egész 
nyelvben is ismertté vál
hatnak. A nyelvi jelensé
gek rétegek közti vándor
lásának leggyakoribb oka, 
hogy a beszélő több nyelv- 
változatot használ. Nap 
mint nap tapasztaljuk, 
hogy mindenki igyekszik 
valamilyen köznyelvet 
használni hivatalos he
lyeken, míg otthon a la
zább, esetleg nyelvjárási 
beszéddel is beérjük; a 
futballpályán a sportnyelv 
fordulatai, a munkahelyen 
pedig a szakmai nyelv- 
használat fordul elő legsű
rűbben. Az embereknek ez 
a .soknyelvűsége" az oka, 
hogy a nyelv rétegei és 
csoportjai nem elszigetel
tek, hogy közöttük állandó 
kölcsönhatás van.

Nem elszigetelt a kato
nai szleng sem, beszélői

révén számos más nyelv- 
változatból gazdagszik. 
A laktanya körül beszélt 
nyelvjárás például mindig 
hatással van kirívó sajátos
ságaival. A nyugat-dunán
túli katonai szlengben jól 
hallhatók ilyen hangtani 
(húzsvét „húsvét"; ödven 
„ötven"), vagy egyéb jel
legű (dikó „fekvőhely; he- 
verészés"; vazsi tik „var
jú") érdekességek.

Az alegységnél szolgála
tot teljesítő katona beszé
dének feltűnő nyelvjárási- 
assága is bekerülhet a kö
zösség szlengjébe, mint az 
egyes helyeken hallható 
„Beállnyi! Kiigazodnyi! Fel- 
takarnyi! Nem mozognyi!" 
parancsban a nyi-nek ej
tett főnévi igenévképző.

Az ilyen típusú alakula
tok mellett gyakran a kato
nai szaknyelv is forrása le
het egyes szlengszavak
nak. A befogadott új szók 
általában hasonlósági je
lentésváltozással módo
sulnak: reptér „felmosan
dó nagyobb helyiség" (mé
retei az elvégzendő munka 
miatt egy repülőtéréhez 
hasonlatosak); kézigránát 
„2 dl-es szeszes ital" (alak
járól); lőtéri gránát „buta, 
faragatlan ember" (a lőtéri 
gránátot ugyanis bunkó 
néven is tisztelik); akna

„széklet erdőn, mezőn" 
stb.

E szaknyelvböl származó 
szavak jól mutatják, hogy 
az adott szónak a szlengbe 
vagy a szaknyelvbe való 
tartozását a beszédhelyzet 
dönti el. A kézigránát szak
mai , hivatalos szituáció
ban csak szaknyelvi jelen
tésű lehet, míg sorkatonák 
egymás között, esetleg ki
maradásból visszatérve in
kább szlengbeli jelentésé
ben használják.

A nyelvjárási és szak
nyelvi kölcsönzések fonto
sak a katonai szlengben, 
ám jelentőségükben nem 
vetekedhetnek az ifjúsági 
nyelv és a tolvajnyelv (ar
gó) hatásával.

Az ifjúsági pyelv a cso
portnyelvek egyik sajátos 
fajtája. Hazánkban főleg e 
néven említik, hisz haszná
lói leginkább a fiatalok. 
Helyesebb volna azonban 
több ok miatt az ifjúsági 
nyelvet a szlengbe sorolni, 
amelynek tulajdonképpen 
központi részét, a köz
szlenget alkotja. Az ifjúsá
gi nyelv szakkifejezés nem 
szerencsés, mert egyrészt 
túl tág (a fiatalok nemcsak 
ezt a nyelvváltozatot be
szélik, más csoport- és ré
tegnyelvek ugyanúgy él
nek nyelvükben), másrészt 
túlságosan szűk is, hiszen 
az ifjúságon túl a magyarul 
tudók nagyobbik része 
használja a haver, kaja, 
pia, srác, meló stb. szava
kat, amiket egyértelműen 
ifjúsági nyelvinek szokás 
minősíteni. Érdemes ezért 
inkább a szleng kifejezést 
alkalmazni.

A szlengre jellemző, 
hogy szívesen befogadja 
és felhasználja a tolvaj
nyelv szavait. Igaz ez a 
szleng egyik szakmai vál
tozatára, a katonai szleng
re is. Előfordul, hogy min
den változtatás nélkül tűn
nek fel az argóból szárma
zó szavak: befalcol „ön
gyilkos lesz"; benyel „el
lop"; keroló „(két pengé
ből és drótból fabrikált) 
merülőforraló" stb.

Mivel a bűnözóélet és a 
katonaság között alapvető 
eltérések vannak, a tolvaj
nyelv szavai gyakran bizo
nyos módosult jelentéssel 
válnak általánosabban is

mertté a katonai szleng
ben. (Természetesen a je
lentésváltozáshoz itt is 
szükséges valamilyen azo
nosság, legalább égy 
egyező pont.) Ilyen némi
leg alakult szó például a 
smasszer „börtönőr" —» 
„fogolykíséró"; dobbant 
„börtönből megszökik" —► 
„laktanyából engedély nél
kül (általában ideiglene
sen) távozik"; kilós „száza
dos" (<— kiló „száz forint"); 
köcsög „homoszexuális 
férfi" —► „buta, bolond"; 
hómérózik „(a sorban) kö
zel áll a másikhoz" stb.

A közszleng (ifjúsági 
nyelv) szavai szintén nagy 
mennyiségben megvannak 
a katonák nyelvében, ezt 
azonban külön kell válasz
tani a katonai szlengtől. E 
közszlengkifejezések hasz
nálatakor nem történik 
más, mint hogy az általá
nos és szakmai nyelvválto
zatot is beszélik a katonafi
atalok. Az ifjúsági nyelv 
egy-egy szavát csak akkor 
vehetjük a katonai szleng
be tartozónak, ha jelenté
se ennek megfelelően vál
tozott, például: ezreddizsi 
„ezredsorakozó".

Az eddigiekben látott 
szókincsbeli egyezések 
mellett feltűnő azonossá
gokat látunk az ifjúsági 
nyelv és a katonai szleng 
között a szemlélete és szó
alkotása terén is. (Ez utób
biról lapunk múlt havi szá
mában bővebben irtunk.) 
Ez is arra mutat, hogy az 
említett „nyelvek" végső 
soron ugyancsak a cso
portnyelvnek az alfajai. Er
re a nagyfokú hasonlóság
ra már a közös hadsereg 
katonai szlengjéből is le
hetne példákat hozni. Egy 
régi tanulmány is így ír er
ről: „A katonanyelv szó
készletének terjedelme a 
diáknyelv változatosságára 
emlékeztet, mellyel a tréfa 
és a szókitermelés ősereje 
tekintetében vetekszik."

Nyelvművelésünk egyik 
nagy feladata lesz a szleng 
vidám nyelvteremtő erejé
nek a köznyelvben való fel- 
használása, ízléstelensé
geinek, vadhajtásainak pe
dig teljes visszaszorítása.
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