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rJiagyarországon minden egés.zséges férfi, ha a'c~rja, h~'1em, meg

ismeri a katonai zsargont, hisz be kell vonulrii katonának. Ek

képpen az a csoportnyelv az egyik legnaf~obb csoportnyelvünk, 

hisz fiatalok t{zezrei beszélik, majd leszerelés után terjesz

tik környezetükben is. 

Jómagam is katonáskodásom alatt is~tem meg ezt a "nyelvet". 

~leinte csak saját szórakoztatásomra jeCyezgettem fel a szava

kat, kifejezéseket, de nem sok idő kellett neki, hogy valami 

"komolyab.bat" tervezzek vele. ~ros, ennek a "komolyabbnak" az 

első állomása eJa dolgozat. " .. 

Lassan már háJ.·om éve. ho~r katonatársaim nem szólitanak 

Notesznek az állandóan mag&amal hordott jegyzetfüzetről, tehát 

ennyi ideje, hogy leszereltem, mégsem sik~rült kialak{tanom egy 
/I.. 

minden szempontból kielég{tő rendszerezéSí a katonai zsargon-

nak.;' csak egyre gyűlnek a jegyzeteim, s már ezrekre rúgnak a 

szavak cédulái. 

Ezt a dolgozatot semmiképpen nem tekintem a téma lezárásá

nak. Megpróbáltam számba venni a katonai zsargon jellegzetessé

geit, és némiképp felhivni a figyelmet erre a sokat emlegetett, 

de alaposan soha nem elemzett csoportnyelvre. 

Most elöljáróban a dolgozatom sok hiányossága ltozül néhány

ra szeretnék mentséget keresni. Az anyag ", ami t ebben a né-

hány oldalban ismertetni szerettem volna, hatalmas. Kűlönösen 

áll ez a K.u.K.~~ről irottakra, ahol valóban osak a töre-
Sikv<L;lt-

dékét"ViJemutatni mindannak, ami t terveztem. Kénytelen vol tam 

egy-egy jelenségre c~ 4-5 példát kiválasztani, mert a vészesen 

fogyó oldalak nagyon szorongattak. Ezt a példaanyagot. amit 
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végllisoemutatok, igyekeztem úgy válogatni, hogy forrásaik 

kö~~yen hozzáférhetőek legyenek. 

·Acsökkentést nemcsak a szóanyagban,de a vizsgált területek

ben is végre kellett. hajtanom. ?Iem szóltam a K.u.K. katonai 

zsargonjának a illondattanár61. amely erős lllémet hatást tükröz, 

a csoportnyelv szavainak témaköreit vizsgálva is csak a leges

legfontosabbakra tértem ki, ezekre is kevés példát hozva. Ér

dekes lett volna a magyar~atonai zsargon összehasonlítása más 
/tJ~ 

nyelvekével, vagy a K.u,.T{. eseteben a közös hads·eregbenszolgáló 

más nemzetiségűek katonai zsargonjával. 

Pótolandó a régi katonai zsargonról frottakat, az iroda

lomjegyzék1)en - a jelentéktelenek kivételével - közlöm az ÖSIi!

szes forrásomat, azokat is, amelyekriek anyaga nem került bele 

a dolgozatba. 

A német erelil:etú szavak jelentését az adott korból származó 

katonai szótárak /pál Károly, Általános német-magyar hadi szó

tár. Ye- .. t- ,1n4. ; níró Jenó, ·l~émet"'magyar és magyar-német kato

nai szótár. ~n·A~~~. / segitségével adom meg. 

A dolgozatomnak a felhasznál t a.nyag hili-'1yosságai11 kivűl 

elméleti hiányosságai is vannak. IITem mertem kellő előké-pzettség 

híján belevágni a magyarosÚott hangalakú német szavak vizsgá

J.a~akor a mac;yar és német hangtani jelenségek szétválasztásába. 

Anémet nyelvjárások /esetünkben a. bajor-osztrák/ hangváltozá

sai bonyolultságukmiatt rendkivül solt lmtatást kivánnak, és 

erre vonatkozó adataim még annyira csekélyek, hogy helyesebb-
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nek láttam együtt vizsg,ani mind a német, mind a magyar nyel v

ben történt változásokat, . csak magát a tendenciát bemutatni;. 

Ezért van az is, hogy hangtani vizsgálódásaimkor a német szavak

nak az irodalmi nyelvi alakjából indultam. ki, nem pedi.g a nyelv

járásiból. 

A mai magyar katonai zsargon bemutatásakor a példák mellett 

csak elvétve közlöm a jele,ltésüket. Tettem ezt azért, mert a 

dolgozathoz csatlakozik egy szójegyzék, amely az általam le

jegyzett szavakat, kifejezéseket tartalmazza. ~ szójegyzék se

gitségével nagyjából helyes képet kaphatunk a mai katonai zsar-

[onról. 

,'!:nnyi t szerettem volna elöljáróban elmondani, főleg' a dol

gozat ':.tiányossagairól, hisz apozitivumok medtélése /1113. vannak 

benne ilyenek/ már nem a,;; én feladatom. 



l. 

Az egységes'-lek f,~lfoGott nye17en belUl ~i,;lden olyan nyel

'li je10nség a csoport,nyelvek jelenségei k~jzé tartozik, amely, 
" 

ettól az eGységes llyelvtól /l.1:öznyelvtől/ eltér. akármennyi 

ember is használja. vegy ~:.asznál ta /g~~~~=~~~;H~é~: A oFJopor\1ye1-

vekról. 9/. Ilyen értelemben d tág{tva a csoport.lyel v Ioc;almát. 

e jelenség témakörébe sorolhatjuk a nyelv fÜGgőleges /társa

dalmi/ és vízsz:Lntes /földrajzi/ tagolódása által jellemzett 

nyel 'fen ;Jelüli eC:yséceket. ,.,yel vészeti l{özl1ely már, hogy él. 

v{zsc;intes tagolólás l{övetkezményei a ';,nyelvjárások /3árczi ====== 
g~~~, Bevezetés, 18/. a fü,:'gőleges megosztás szerint pedig a 

réter:nyelvek és a szGkebb ér'telemben vett :}soportnyelvek kU-

lönülnak el/uo. 21/. 

A csoportnyel'rel:l: vizsgálatakor üaelnüak kell az adott 

cGoportnyelv zaját jelenségeinek és a beszélők által más C80-

Dortból, rétegból hozott jelewégeinek a szét·Jálasztá;~ára. 

;,:ivel a csoportnyelvek róleC Bzó:dncsükben léteznek, ~iiind',"n

képpen szükséces ez;y olya 1 nyelvré:,eg a beszélő számára, D.:nely 

bizto,{tja a r;ranmatikai vázat a csoportnyelv lexikális u.lya-

e;ához. 

Én azt a "nyelvet" /ez le':,et köz eyelv, tájszÓlás, v'aCy !.;:1-

vételes esetben ezekkel teljesen összeolvadt csoportnyelv stb./, 

a1telye"t a heszélő "::mya :yel vénekI! ér,~z, amelY'1el{ a Las·"nála

"tában a leGinkább otthonos, és más ,yelvréteg, csoport~lv 
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jelels6ceit hozzá visZOllyÚja, jO'lb szó híján i]:.L§P.llyelynek '10-

vezem. Gye.;rorlati szempontból k3zel{tv-e e. csoportnyelv-eIc vizs

gála.tához, a.z ala.pnyelv jelenségeinek e. "levá1asztáse." után ta

lálhatunk rá a csoportnyelv valódi sajátossáGaira. 

Az alapnyelv és a' csoportnyelvek viszonya a kö ret!{ező ábrá.

val szemlél tetllető: 
I 
\I'\ .. tt-

N&~1:6-T ( 
I\I~G-l." 

.. .. 
C50~ ll> I' ~ \' - l!. 

• \i 

A nerncóeti nyelven azt az egységes, nor:ne.;{v :lyelvváltozatot 

értem !vö. ~~lJ~~=~g~~g, "'JJyjTört. 5-6; I. 0·«. IV. 509; Anyanyel

vi mi'íveltségünk, 222/, welyet az akadémiai nyelvtan irodalmi 

nyelv és kÖzil.yelv néven emlÍt !:Llr.'Ty"1. I.26-28/. Véleményem sze

rint e két nyelvréteg közötb csak stÚusszi:ltneli kül<hoség van, 

amit g~~~),?=~~~X~ nyelvhasználati s4Íntnek !g~!;~g: Irodalmi 

Szemle. XVII,43l-442!. ~~~géif=g~@;ég~ m!fajolc s·:eril1ti meg~osz

lásnak:levez /~~~gég:;·jyr. 35: 385-393/ • 

Alépnyelv a '.yelvjárások ö8szefoc:laló nelTe. természetesen 

tovább lehetne osztanilyelvjárást{pusokra és ~ielyi nyelvjárá

sokra 1~~~;g~~!I~I}=~~g~~: .ilyr. 105:322/ .de ez a további tagolás 

:nost 8. mi sze;npo::J.tunl{ból fö10s1eg'?s. 
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A stÚusszintek elnevezésére ~~~gé~ terminolóeiáját anal

ma,~tam Ii.m. 393/. A szinten belűl továbbiakat lelje ~ett \Tolna 

, t l 'l' . /.. J k 'b· 339 3 '1/ d k l' ··1·· 'té ' mec; a a nl. VO. i:~=~=' l.m. - '," • e 93e e c:U onl. se mar , 
inkább a stilis\t:l.ka feladata. 

A k':5z1és módja miaden esetben lehet {rott va;;:y beszélt, de 

a nemzeti nyelvben a népnyelvnél sokkal nar,yobb az {rásosság 

szerepe. 

A ::soportnyelyek eb:~e az egész rendszerbe ú/Y illeszkednek, 

110[;y egyes sdlusszintjeilt megfelelnek a ne'TIzeti nyelv és a nép

üyelv st{;hus~zintjeinek /er1'ől 1. később a jcatonai nyelv réteg

zŐclésénél/, a ilemzeti és népnyelv pedng a hangtani, alaktani 

vázat és a szintaxist adja , amelyre lexikális anyagukkal 

ép{ tl,ezhetnek. 

":"int eml{tettem, akár csoportnyelv Ül lehet alapnyelve a 

beszélőnek. Bz esetben is a nemzeti nyelv vagy a népnyelv gram

matikájával találkozunlt, hisz a nyelven belűl csak ezek rendel

Jceznelc önálló nyelvtani rendszerrel, de az alapnyelv szókész

lete valamely csoportnyelv szavain nyugszik, és a",i ennél lénye-

bb " 'l H' ,. h ~ t ' gese : a vesze o mar nem erz~. oGY o csopor nyelven beszel. 

A csonortnyelvek is tovább tagolhatók szakmák, foglalatos-

ságok stb. ozempo':1tok szerint, de e&'Ymáshoz való viszonyuk 

vázolására rendkivül szövevényes kapcsolataik miatt most nem 

vállalkozhatok. 
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A katonai nyelv csoportnyelv, még pontosabban: szaknyelv. 

/"a szaknyelv jó összefoglaló neve azoknak a csoportnyelvelmek, 

a11lelye.tc foglalkozásokhoz kötődnek, illetőleg egyik meghatározó

juk a szakmai azonosság •••• nyugodtan nevezhetjük a foglalko

zási, foglalatossági, valami iránt vonzódási stb. alapon elkü

léinülő, helyesebben tömörülő csoportok nyelvét szaknyelvnek" 

/H~j~1, A csoportnyelvekről, 18-19/. =----
A katonai nyelv a katonai élet szükségleteit, a felszerelést, 

a hadi technikát, a fegyvereket stb. megnevező szakszókincs. 

Kialakulása visszavezethetó a fejlettebb hadviselés kialakulá

sáig. Létéről vitatkozni nemicen lehet, hisz mint önálló "szak-

ma" sziGikségszeruen meg kellett, hogy tereMse a maga sajátos 

:tifejezéskészletét. "~!1inden szakmának, foglalkozási ágnak -

beleértve a tudományokat is - kialakul egy olyan sajátos ismeret

a'!yaga, amely a távolabb álló, a be nem avatott számára ismeret

len. ;sz természetoseü tükröződik a szókincsben is, és :,árt 

terminoló{?iák és nómenklatúrák kialakulására vezet."/Deme LászlÓ: - - - - _.- - - - - - - - - =========== 
A beszéd és a ,wel", 155/. 

:{atonai nyeJ..vnek nevezhetjük tehát azt a csoportnyelvet , 

a'llely sajátos katonai fOGalmakat nevez meg, és amelynek beszé-

lói általábal katonák. 

Az e~:yséGesne'r felfogott kato'1ai nyelve'! belül jól elkülö

nÚhetócsoportok vamlak. ~)t~g~~~=~~~~~~ a szaknyelvelcről írva 

fejti ki: "bizonyos?1értékig a szakmai nyelvek is a "lemzeti 

nyelv fücgolegestagolódásának megfelelően rétegződnek. Itt 

azonban a felső réteGet ne:n irodalmi, ha:lem t,ldományos :lyel vi 



rétegnek tekintem, amely értekezéseiben a fogalmilag rendsze

rezett és nyelvileg is szabályozott terminológiával él; ez 

alatt foglal helyet - a köznyelvvel egy szinten - az ún. műhely

nyelv a már nem tudományos, de még bizonyos mértékig feszes 

szakmai érintkezés nyelve, és ez alatt a lazább, fésületlen 

szakmai társalgási nyelv, a műhelyzsargon. Ez a tagolás nem je

lent feltétlenül szociális rétegződést. A helysz{ntől függően 

a tudományos értekezést {ró. kutató mérnök is használhatj~ a 

műhelyzsargont, de az egyébként csak műhelyzsargont beszélő 

munkás is használhatja a tudományos szakmai nyelvet Ipl. új{-

tási javaslatában/.n/Pusztai, Közhely és műhelyzsargon: Anyanyelv, 

közélet, műveltség ••• ,46-47/. 

Erdekes a fent {rt akkal összevetni Eg*~~ggg~_~gi*~~ggnak a 
h~ ------------------

a K.u.K.(katonai nyelvéről mondott véleményét: nA hadsereg 

nyelve tekintetében megkülönböztetjük: 

l. a hadsereg szolgálati nyelvét, amint az a császári kancel-

lária nyelvében elénk tárul, 

2. a katonai szakllyelvet és 

3. a katona largot-szerú/ nyelvét. 

Az l. és 2. alatti megnevezést többnyir~ összevonva, hadse

regnyelvnek IHeeressprache vagy Armeesprachel nevezik. Mind

ketto a szolgálati szabályzatok és elő{rások, valamint az egy

korú nyelvhasználat alapjain nyugszik, s lényegében mű nyelvnek 

tekinthető. 

Ezzel szemben a 3. alatti katonanyelv széles körökben elter

jedt, nehezen áttekinthető területen él. Alapja a néha durva, 
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de mindig őszinte, becsületes katonahang, me ly a volt "közös" 

hadsereg közlegényét, altiszt jét és csapattiszt jét egyaránt J~ 

jellemezte."/;g;~~~~~g;~~, A császári és királyi hadsereg nyel~ 

Magyarországon, 20/. 

A mai katonai nyelven belül is jól megfigyelhető rétegek 

vannak, amelyeket st{lusrétegeknek nevezhetünk /st{lusréteg: 

"a társadalmi érintkezés meghatározott területén, tipikusan 

használt nyelvi kifejező eszközök rendszere"/A m. stilisztika 

útja, 513/. X ~~~~~~~=~~~~~~ felosztását figyelembe véve a 

következőképp tagolom a katonai nyelvet: 

A katonai nyelv felső rétege\a 1;a.:t.onai. .l;lz.aki.r.Q.d.almiJl;l[e~v, 

amely a nemzeti nyelv rétegződésében az irodalmi nyelvnek felel 
". /" l J, meg. Foleg irasban talalkozhatunk vele, ezen a "nye ven" J.rod-

nak a hadtudományi dolgozatok, a tudományos igényű tanulmányok, 

szolgálati szabályzatok stb. 

Alatta találjuk a köznyelv szintjén a ka10llai közny~lve1. 

Ez a hivatalos érintkezés nyelve, szabályozzák bizonyos meg

kötöttségek /szabályzatok/, katonai nyelvről lévén szó, meg

határozott alaki viselkedések /pl. szabályozott mozgások, 

vigyázzállás stb./. 

Az alsó réteg a ka10llai ~s§rgon, amely a szolgálati idejü
~tonák 

ket tolto es velük közvetlenül érintkező parancsnokok /tiszt-

helyettesek, tisztek/ egymásk&zötti nyelve. 

A katonai szakirodalmi és kato~a' köznyelv a szó legszoro

sa'Jb értelmében vett szaknyelv. tifejezése;k, szavaik terminus 

technikusok, közlésükben a pontosságra, egzaktságra törekszenek. 
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A katonai zsargon inkább informális jellegű, a csoport tag

jainak összetarto,,~áGát fejezi ki IT.§1QgQi" Bevezetés, 1801. - =------
van valami "befo~,:adó" és egyben "kizáró" jelleg~ sőt funlwi

ója /vö. n~~~: A beszéd és a nyelv, 156/. 

A katonai ssakirodalmi :lYel-lr és a katonai l:özlyelv között 

nyelvi eszközeiket vizsgálva kevés eltérést talál~~k, inkább a 

beszédhelyzet és az Llformáció jellege mutatja, hogy mikor me-

lyik réteggel van dolcunk. 

A :ratonai zsargon 8,ZO':1'oan élesen elüt az eml{ tet t rétegek-

től. ;3zóalkotás mÓdjával, kifejezéseü1ek kép8nyacával, na!syfokú 

"ál tozékonysáe;ával közelebb áll az argó t{pusv. csoportnyelvek

hez, rendkívül közeli rottonságot mutat a tolvajnyelvvel és az 

ifjúság<i nyel ivel. Bnnek okát abban láthatjuk, hogy a katonai 

zsargont beszélő emberek a katonai zsargon megismerése és haSZ

nálata elő'l;t, főleG az életkoru;, miatt, éppen ezeket a csoport-

nyel velcot használ ták alapnyelvű'(;rént. 
.-. 

PI. mási;{ il:;e:l ,jelentős elklilön{ tő téJ:lye~ő a lcatonai szalc

irodalmi nyelv, a:::katonai közmyelv és a katonai zsargon ll:özött, 

hogy mig az előzőekben a.z új szavak teremtése és befOGadása. 

tu:lomáuyo;3 m1nyelvi voltuk miatt határozottan szándékolt, tu

datos, és a oontos{tás. tévedés Asntasebb ~egértés a célja, 

addig a katonai z,c;argon 8"~óteremtése (lssk ritkán tudatos, ál-

talában öntudatlan, spontán. :"udatos szóteremtés:;sak a',kor 

fordul elő, "a a más csoporto1{kal való kommunikáció kizárása 

a cél/vö. I'ajdú,i.m. 34-35/. ==:::_== 
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r' , 
A katonai zsargon szóteremtéséről rél évszázada irodott 

megfogalmazást ma is érvé:lyesuek tarthat juk: 

"Igen sok péld.iját látjuk a képleges bet:lZédnek /Bilder

sprache/. amelyek újouaan fel t"lllŐ tárgyakat és fogalmakat 

jelöl. Két fogalomk'jr közti szembetűnő hasonlatosság közvet(t1 

itt az átmenetet. [ifejezésre jut a meto,Jimizálásra való hajla-

mosság, ame:myiben sokszor egy-egy sz6 szokásos jelentése tér-, 

idő-,. vaf!.;y okbeli összefügF;és foly tá l olyan fogalo:nra terjed 

át, mely vele társuló viszonyban van. Két etimológiallag.tem 

rokon szónak a. hangltép :Hegvál tozása folytán létrejött össze

kapcsolását, •• is megtaláljuk. stb. 

A katonanyelv 'szókészletének terjedelme a diáknyelv 

vál tozatosságára:emlékeztet, mellyel tréfa és a szókitermelés 

ósereje tekintetében vetekszik. Csodálatos biztonsággal isme

ri fel személyeken, tárgya!l:on, állapotokban, eseményekben a 

katonai felfogás szempon'tjából lé;yegest és alkotja meg a meg

felelő - érzéki vagy elvont - kifejezést. 

Amilyen jellemző egyrészt a katonai nyelv eredetisége és 

képletessége. épp oly szembet,1nő másrészt a humorio3tikus és 

szatirikus tartalma. mely nagyon sok katonai sz6képzésben, szó-

lásmódban és kül1:hlleces szó értelmében rej1ik."/J;'~HiijU@;X, 

i.m. 581. 

l'!zek e. ;mtonai zsargonra jellemző vonások ugyani gy megta

lálhatók az ifjúsági és a tol'rajnyelvben is. Szek a alsó 

st{lusréteg1j csoportnyelvek ne:" különülnek el élesen eGYmás

tól, a·waguk egymásba áramlik, Gyakran egybe is folyik Ivó. 

De'lle, i.m.156/. Éppeol ezért nehéz, ha a katonai zsargont akar-



juk vizsgálni, a valóban ebbe a esoportnyelvbe tartozó elemek 

elkülön!tése az e korosztály nyelvhasználatában hasonló funk

eiót betöltő más Csopo!l?tnyelvek kifejezéskészletétól. A nem 

szorosan katonai témakörhöz kapcsolódó vagy maguJtball nem ilyen 

képet, asszociációt rejtő 3zava]{ kiindulási helyét jóformán 

leh'3tetlen megállapÚani a nyelvi csoportokbantörténó állan

dó vándorlásuk és jelentésváltozá~aik miatt. 

Ez az összemosódás az ifjúsági nyelv és a katonai zsargon 

között, a'ely a .. \beszélők életkorát vizsgálva egymásutániságot 

laz egyéni szocializációs folya.'1lat eGymást követő szakaszai/, 

a nyelvi a'lyagot szemügyre véve nagyfokú azonosságot mutat, 

magyarázza pl. azt a feltevést, mely ,:a katonai zsargont 

az életkori nyelvváltozatok közé sorolja I~~g~~~~~~=~~g~~, 

~Tyr. 105:322-323/. 

Tovább vizsgálva altatonai -,lyelv bels5 tagolódását, a st{

lusrétegek szerinti megoszláson kfvül /szakirodalmi nyelv -

köznyelv - z sargon/megfi gyelhe t jük a katonai zsargon területi, 

laktanyánkénti, sőt eZ,3n· belül alegysé[:;enkénti tagolódását. Ez 

a tagolódás főleg a katonai zsargonban található meg, a katonai 

koznY'3lv és a katonai szakirodalmi clyelv írásban rö€z:Ltet-t 

szabályai fordulatai ,mesterségesen kialal({tott termLlOlógiája 

miatt egységes, területenjj:ént nem eltérő. 

A • t· (. t l 'd"t ~ l [{a ona~ z8arg0l1 v~zsz~n es tago o asa foler: a:: a akul a-

tok katonáine.k eg~rmástól való nagyobb els:4igetel tsége magyarázza. 

Bzek a területi eltérések ne~ €t nyelvjárások izoglosszáit köve-

tik, hane,~: azoktól teljesen fü;;getlenül a bevonuló katonák 
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alapnyelve, az alakulat jellege és a már ott szolgáló katonáJc 

nyelve :.í.ltal meghatározott helyi zsargonok alakÚják. ::ind-

ezel, ellenére 11em beszélhetünk egymástó"L élesen elszÍ'::etel t 

csoportüyelvekr5l, :nert a 8ylÍjtött anyag a területi eltéréselt 

ellenére ls mec;lepó a:~onos'3>1gokat f..'"!utat. 

iL kato:'tai nyelv helső tag'Jlódásá~lak :~armadü: t{pusát a 

nek nevezhetnénk. "külö'"l na,e;y szakszókincs a ka:;onai nyelv, és 

, , 1"1 . . 't '1 ~ ~. meg eze~l os II lS :ue;::;van a saJa ·OS S~~O,{l.UC:3e az e0yes Iegyv2r-

nelm-Jkl1elc" /Tyel vtan - st/lus - szónoklás, 230/. ")z a különbö

zőséG - ellentétbe1. a V{zszilltes tüEolódáosal - inkább a kato-

nai :lyely felsőbb rétec;Ji t érinti. a kato:lai zsar[:;onra kevésbé 

jellemző. javarés:~t a. felsőbb rétegekből ritvett 8::;8.val{ 
, 
es 

fozalma:, :Ilutatjálc :neclétét. 

A katonai ny8l/ belső tagoltságát a következo ábrái)al 

foglalhat juk össze: 

al stÚusrétegeic 

b/ területi ki terj '~dés 

cl fegyvernem'ok szerinti különbözőség 



ll. 

A katonai nyelv rétegeinek érintkezését viz2glilva más 380-

pox'tnyel vekkel, azt látj u';, hogy a katonai sza.kirodo.lmi ::tyc:l v 

és El. katonat kÖ~.Jnyelv ;jóformán. ~8.sJ;: más szs.};:nyelvckkel érint-

hozzáju': l:özel eső "civil" B;~akme. ::lyelvével, "Dl. a hir-adÓ]: 

szaknyelvébe'! a sajátosan katonai l'!lús;;ól~ mellett reneete olyan 

van, ame!y a h{j~a.dá(Jteclmika rm":r;zókillcséből kerül t a ]:eatonai 

múnyel vbe I~ábel" • .táv{rász. zéPtáv{r6, telef9nköznont stb. 1 vagy 

biZY:1yos vezé.ly"zavak Ip1. álli. sorakozó s·tb.1 a sport. a test-

8zón;')klás, 2)0/. 

A ke~t:.>nei z8argon~·~\s~int.én s~orosa -, ka'f")csoló~l1.k :nás 080-

nortuyel ve ';:;lez, ezelc a ~a?csola-!;()k a;30,lbal a ,weluréteg beszél t 

nY0lvi voltából adédóa1 m,Ís típusúak, uzszavalc erős jelentés-

, 
r:rdcmeE: méG' hogya lcato'la'L zfJart.:on a;; öt 

'evezeté s, 22; IEg~2~=~~~~~=;P "ire j ó a nyel vtuc1o;nány?, 279/. 

A különb::~z5 beszédhel:vzete~:{ határozzák tn.eg, 'hogy ":!.kor :nelyiket 

haszlHllja a 1Jez~~élő. n ':;~~erep8ket kell vál taYJ.u i..lt~ iTI,ert a hes:~éd-
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helyzet, a külső körülményekből adódó szituáció, a beszélő 

partnerek közötti viszony meg'lál tozása erre késztet - kénysze

rit - bennünket." IlY~gtJ~LIw~~: Beszélgessünk a beszéc'l.ről, 21; 

vö. erról még uo.16-24/. 

:rérdés, hogy, az alsó szint,j réteenyelvet bes,~élő milyen 

mérték1:Jen, és me ',kora automatismussal tud alkalmazkodni az új 

beszédhelyzethGz és új beszédpartnerhoz. Az.t biztosra vehetjük, 

hogy ez függ a beszélő műveltségi sZintjétől, is:tolázottságától 

is, de vajon befolyásolja- e ezt a beszélt alsó st{lusrétegű 

csoportnyelv is? 

A diákság nyelvGben pl. korántse;n Olya.:l nagy a.z ifjúsági 

nyelv elterjedtsége, mint hihetnénk. "ne:n tartoz-:'k bele teljes 

egészében az ifjúság nagyo:)b részéne!r akt{v szókiacsébe sem a 

magulc közötti beszélgetésben.1' SeJl a felnőttelekel való beszélge-
-

tésben"I;d~g~~~=~~1i1~;!;~. Anyanyelv, közélet, m':veltség ••• ,120/. 

A lcatonai zsargon smkkal akt{vahb szerepet játszik beszé

lói nyelvében. S~~~~~=~~~~ írta erről: "';emecyso;()l' onec;történt. 

hogy odahaza s~mbadságon a szüleink nem értették a l)eszédünket, 

kénytelen2~ vol tunl( a kérdésünket vac;~" feleletünket visszafor

d{t~'1i polgári ny,lvre"/Islcola a határon,89/. 

Hogy a katonai zsargont beszélő személy '2ehezen tud a 

beszédhelyzetnek megfelelően szerepet változta"tni, más st{lus-

, h 'It' "f I., , t szintű nyel1i1rétegre valtani, ogy ez a va as eru eSZl"t;esel\:e 

és odafi(C;yelé st igényel, nem pedig e<1 t~ oma tikus ,'dnt korábban 

- pl. az ifjúsáGi nyelvet beszélve - volt, azt saját tapaszta

letai;n is bizony{tjálc. I."inde::mel, ac" oka az lehet, hogy a katona, 
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aki e. ka'-~ol1ai zsargont beszéli, sokl};al el:~ '·'.augetel tebb a társa-

d 1 , " "'l . t i' 1 'l "b &. om ma,:] :!:3opor-caa:_':;o ,m~n ~ Vl_ e 00e en, 

"e13,~okik" a ;;:ü,1önb,5?;ő helyzetektől. J. .le.pna\~ illaj d ülinden. órá-

ját uGyanazokkal a3 eJlberekke1 tölti hóne.:)oléon keresztül, e. 

k .' , ., 1 'l' ld 1 " ol-' • ' "1 OmmLLll.,::acn.o vor,:>a ::'8 o \.8. a 0m~a:;;; LI 30A,,?J:30r a :J11.n1.:nu , .. ra su y-

lyed. his:; fél szave.kból iG me,z7értik egymást. A cbril életiYel': 
~ 

s-~okáso[GJ.t, az etikettct :2e:: tarthatja 1)9, n-J.Grt a hi~vatalos 

hivatalost IHoldiC ·a rang va::;y fizikai erő mecszabta {ratla:,. tör-

, k.'; I.J.. • ~I veny8 ~l'a:l~r:L úJaK. 

::övetkezik a ient leírtakból az is, J';ogy iS ka tO:1ai zsar-

gOrloan a durvaság, a dras:di!~u,;l na:::~r s;;;erepet kap. :TLKlS semilyen 

viss!3af'ogú erő, a"üely féke~:;ő hatással 1en:0..e e1. ... re. L kato.:la '::ár 

:le, o,z,ért 'dromkodik, hogy él. kéh,ÖEl'égbe tartozását Oizo''lyl tsa 

ily :moclon/ arLat lcorL~bhan az i:fj :,:tsági cSOIlortokba való tartozása 

icbjén/. i.émem a,séJ:'t, hOQ,' él. minJ.en.nüpo.3 re ·.zülts.§ceket leve-

~ . 'l t '] " , t ' . ~ 1 ,f N' zesse. :,z a saJfla El.. 08 Je .enseg 'ceTmesza ese:l n.eon uJ:.ce ... eG)t 

~)izony{ tjá:-c e;~t a. k,3rOrI!!~od~t~lsal ~~apcsola .. tos ily:3n kj .. i'ej 93ések: 

lffi!lzár [;vai s tÚ.ill;! , őr!nestej?n;y:el v. hu s zál,'jlia tyánk; káro~Icodi~ 

:nint a bakke..n~sos kat~ I:~is'íjszállás/ • 

.,.., 1" ~ ... "... ..,; ~"1 1 l" ~ .. ". , 1 
l.~ogy a itaro:nitoa.as es az Q:Jszgen :{epr~,:ren a. apu o l(~:ce~je:::.ese&: 

'_'011':0<', e','; ielen+e'i'-e·,.1Y r'!,sze't ad.J'a'l_ .. c ö k'~"'on°-; zs~-~-onnar _ ,,- -... ... ..... v ,c;.;. ... cill ~-'- 'c;;.J. f:~ .. J. • _l., azt 

.;szerint '~dar78..'3áco.tr 



14. 

II. A KATONAI ZSARGON TÖRTÉNETE 

A katonai nyelv minden valósz{nűség szerint az egyik leg

ősibb szaknyelv, hisz maga a hadviselés is majdnem egyidős az 

emberrel. A katonai nyelv történetével foglalkozó szakemberek 

némelyike /E~ti1~~g~=i!,~~Hi1~. A magyar katonat termtnológta kiala

kulása: RadtörtKözl. XVII, 634-676/ már magyar nyelv önálló 

életének hadi vonatkozású szavait is egy meglévő katonai ter

minológia elemeként kezeli /ajz, ~, ideg, {j, jargal, l{í, 

t§!gez stb./. 

Más vélemény szerint a katonai nyelv a 16. században kez

dett kialakulni, és a 17. század második felében megerősödni. 

~~~g=~~R~g {gy indokolja a fenti véleményt: "Nem kétséges, hogy 

a középkori magyar hadseregekben. az Árpád-kori királyok, Anjou 

urallmdók és clátyás király magyar nemzeti seregeiben vol t már 
.- { 

~izonyos kialakult magyar nyelv. De ez aligha különbözött a nép 

nyelvének kifej ezé sei től, mert a hadsereg felszerelésének .. és 

hadbavetésének állapotában katonai múszavakra még nem volt szük

ség. A vezérek bizonyára "előre, hátra, rajta, hajrá, ~, vágd 
~r~." szavakkal indították embereiket a harcba, s a csapatok 

harcalakzatai is annyira egyszerűek voltak, hogy azok vezeté

sére és irányÚására nen kellett a népi szóhasználattól elté-
J 

ró műkifejezéseket találni."/~~;;~g, ~maGyar katonai nyelv fej-

lődese: HadtörtKözl. V. 152/. 

Kérdés, hogy a katonai m1nyelvről Iti. a katonai szakiro

dalmi és katonai köznyelvrőll lefrtak mennyiben érvényesek a 



katonai zsargonra. Valószínűnek tarthat juk, hogy a katonai 

zsargon is régi múltra tekinthet vissza /vö. 4?~;;g~!, A m. ny. 

múltja és jelene, 248/, de ezen a téren csak találgatásokra ha

gyatkozhatunk. 

Elképzelhetőnek, sót maj nem biztosnak tartom, hogy a kato

nai nyelv st:Üusrétegek szerinti tagoltsága 11lfatonai s2ia.kiro

dalmi nyelv - katona.i köznyelv - katonai zsargon/ ne:n egyidős 

a katonai nyelvvel. Ha ezt elfogadjuk, mind E~~~~g;;, mind é~;;~~ 

véleménye igaz lesz. A katonai nyelv egyidős a katonáskodással, 

de a katonai szakirodalmi nyelv megteremtése csak jóval később. 

a fejlettebb hadviselési módszerek, a hadtudomány mar;asabl:) szint

jén vált szükségessé. A magyar katonai nyelv esetében zrínyi 

;~iklós, ,az {ró vol t az, aki műveiben a tudományos igényű katonai 

nyelvet - a szakirodalmi nyelvet - létrehozta /vö. N~~~, i.m./. 

A katonai zsargon felől közel{tve a katonai nyelv tagoló-

dásáhek történetéhez, szintén hasonlóképp vélekedhetUnk. Már a 

régebbi időkben kialakulhatott egy zsargon t!pusú rétegnyelv a 

katonák között, hiszen a huzamosabb ideig együtt élő embercso

portok hajlamosak egy, a csoport jellegét mutató nyelv megte- . 

remtésére. A hadjáratok hónapokon keresztül együtt marad ó sere

gei vagy €L végvárak helyőrsége minden bizonnyal sajátos katonai 

nyelvet használt. 

Az egyszerű katonák beszéde nemigen különbözött a parancsy 

nokaikétól. hisz a2iok együtt éltek velük ll. Balassi. vitézi ======='.;.". - ': .-....::-..:. 

~ersei/. és a hadtudomány nem állt olyan szinvonalon, hogy esz

kÖ7.ei, módszerti műnyelvet igényeltek volna a parancsnokokt61 

I ·· r" k' . d 'l ' 'ti vo. ,::ar o ~ • ve emenye • ===== 



16. 

A 17-18. század fordulójára tehetjük azt a körülbelüli 

idópontot. a~ikor a katonai nyelv st{lusrétegei élesen elkU-

lönül"tek, a mi értelmezésiink szerinti katonai zsargonról 

tehát ekkortól beszélhetiink. -Ekkorra jutott olyan szintre a 
( " { 

hadtudomány, hogy :!.rásoa műveket hozzon létre /gng~~. Tábori 

kis tracta, vitéz hadnagy stb.I, és fogalmai megnevezésére 

pontos te~inológiát alakÚson ki, vEV'yis létre hozza katonai 

szakirodalmi nyelvet. 

Uásrészt az eb'len a korszakban zajló kuruc harcok alatt a. 

magyar l1yelvű katonaság huzamos ideig együtt élt, és ez bizto

s{totta a kialakuló ka.tonai zsargon folyama.tosságát, amely az 

állandó hadsereg 1712. évi felállÚásával /~~~~~~;'f=~~g~~, A 

Ma[:yar történelem, 631 végleg biztosÚva lett. 

A katonai zsargon 17. századi meglétét már Bárczi is fel-====== 
tételezi: "Talán nem fúlságosan vakmerő dolog annak feltevése. 

hOGya labanc, tokos s efféle szavak a;{VII. század magyar 

katonai argotjából indultak ki.n/A m. ny. múltja és jelene.243/. 

A katonai zsargon e korai szakaszáról mindent összevetve 

csak almyH állapÚhatunk meg, hogy megállap{tásaink puszta 

fel tételezések. rJincs ebből a korból lés még jóval későbbről 

sem! olyan nyelvtörténeti. adatimk, amelyet biztosan a l{atonai 

zaargonból valónak tekinthetünk,. Bz a csoport~nyelv sajátos 

jellegéből adódóan mindigis kiszorult az írásosságbÓl, {gy a 

katonai nyelvinek felfogott adatok katonai zsargonbeli meglé

tét csak bizonyos /,neglehetősen nagyi fenntartásokkal fogad

hatjuk el. 
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A magyar katoclai zsargonról az 1870-es évektől kezdődően 

vannak adataink ll. az il,'eElalemje.syzéketT. 'H-ve l ennek a lEer 

szaknak a katona; aosargonj.áról "kb. 18Te-19H~1 később 'Dég kjilön 

ssWful..l;, 1il-f:e~~éhánt'fér~éö5Vonasáreiil1'llj ük la.. 
. )"V'nr.UI", ...... 

E kor /tkp. a K.u.K katonai zsargonjára jellemző a német 

szavak nagyaránYl). beáramlása. Ennek oka a német vezényleti 

nyelvben keresendő. Az átkerülő nélJlet szavak néha a felismerhe

tetlenségig eltorzulnak a magyar bakák ajkán, hisz számukra 

teljesecl ismeretlen a német nyelv. 

"Sok legény nem is tudja. hogy németül V!lLl az. amit elmond, 

" hogy az is magyar ~zó. csakhogy ő még nem hallott~ddig. 1 •.• / 

neki teljese... mindegy, hogy "sza:casz" vagy "cúg" szóba1 ismer-e 

mec egy fogalmat,mert azelőtt sem az egyiket, sem a másikat 

nem hallotta."/~gmg~~~~~=~~;gXg~ 1963, 189/. 

Előseg{ti az átvett német szavak torzulását az is, hogy 

azok, akiktől a magyar bakák tanul ták ezt a nyelvet /knépző 

al tisztek • abrikterek/. maguk sem beSlzél té;;: a német nyel vet. 

,Jellemző erre a következő eset: "minde:l szóbeli jelentést il

letve l{érelmet "Herr Oberst I vagy más rangfokozat! ich melde 

gehorsamst" vagy "ich bitte gehorsamst.-tal kellett ~ezdeni 

1 .•• 1 A derék huszárőrmesterek még egy lépéssel tovább mentek 

és azt tanÚottál{, hogy van mel tir;e- és pi ttige'l'horzsám /melde 

és bitte gehorsamst/." Ig~é~~~g;l'r~. Lm. 811 • 

A német nyelv jelentős hatása ellenére is szép számmal ta-

lálunk magyar ldfejezéseket, ezeknek lec;tö11bje valamilyen tré

fás, sya.l{ra:l ,as1mB rl:ifej ezés, szemléletében erőse.:l hasonl! t 
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a mai katonai zsargonhoz. 

ri:egcenzurázták a csomap:oj;- mondta a baka, ha valami t kllop

tak belőle/nyr. 54:951. Jó halál lett volna helőled - mondtáll: 

anna ft: • alü soka 't ké sve áll t be a sorba luo. I. Az élelmezé si 

tiszt csak az ezred anyja volt ITyr.54:96/, macskab ... ónak hív

a.z olaszokat 11,C"Ny.X:VII.168/. Hogyha nagyon meleg volt !Nyr.54:95! 

a megijede> katonát kedélyesen biztatták: Ne sz •• r.i be! és ha 

mégis megijedt, akkor Szaraievóba ment vagy Beszarábiába u.ta

~ /i.'lify. XVII. 171/. 

Bár ez időszak katonai zsargonjának szavai és kifejezései 

is hasonló témakörök tárgyainak, cselekedeteinek megnevezésére 

szolgálnak !fegyverek, felszerelés. kiképzés, vezényszavak stb.I, 

mint a maié, mégse nagyon találunk olyan szavakat, amelyek meg-
< 

órződtek volna máig lilyen pl. a csajka, kulacs, lógJ. Ennek 

macyarázata az eltelt évtizedeken kivül lez egy csoportnyelv 

életében jelentős idői inkább a hadsereg.felszerelésének; esz

közeinek szinte teljes -----_ ... megváltozása miatt van. I 
-

A ~ét világhábo~~ közötti és a II. világháború alatti ka

tonai zsargonról kevés adatunk van. Tudjuk róla, hogy a német 

vezényleti nyelv megszüutével az idegen elemek megritkultak 

benne. lA katonai múnyelvben is ekkor zajlii: egy nagy magyar/..

tási, nyel vújÚáSi folys.l'nat éppen az idegen eredetű szavak 

ellen; VÖ~ Qj,;y~2Lg§.!?~gil;L!I~m~.§, A katonai magyar nyelv; ~Qg2~ -------------------- -----
~~, Katonai nyelvünk: magyarsága: nsn. n;, 47-48; ~é~éi~~~~~ 
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~li:~~~' Adatok katonai nyelvünk magyarságához: T:Zsn. IX, 87-88 I 

" Kezdenek feltűnni a katonai zsargonban a tolvaj~nyelv sza-

vai. Boldizsár Iván visszaemlékezésében IDon, 1942-43: Kortárs, ==:::::=========== 

1982. 1.sz.! a k6vetkező tolvajYlyelvi szavakat hasznilja: ,;i2 

buli t kifogni, hÓhányó li.m. 291 ,.:.majré 'harctéri félelem' li.m. 

351, szajré li.m. 44; vo. még #g~~~;Y;~=~i!;H.~:Msn. X,1l3-1l4/. 

Nagyfokú változására jellemző, hogy az I. világháború álta

lánosan használt szavait, mint alároln. mas!roz, kanitány, kadét, 

káplár, berukkol, az 1940-es évek katonája már nem használta, 

spt egy részüket nem is ismerte 1;);lW:~=g~~: ili"rJy. LIX,4t1at. 

Vannak természetesen olyan szavak is, amelyek a K.u.K. ka

tonai nyelvében fejlődtek ki, de tovább éltek késűbb is. A 

csicskás pl. már az első világháború alatt megvolt a katonai 

zsargonban 'fegyvert nem viselő és csak házi munkát végző tiszti 

szolga' jelentésben, de ekkoriban még inkább a privadiner I.l.ném. 

Privatdienerl járta I~~~~~~~=g~g~~: MNy. XXXIX,23l/, és iga

zán csak ellenforradalom hadseregében terjedt el, ~~ég~~~~~ is 

használja li.ru.29/. Élnek még ekkor a dekni 'csajkafödó', 

kutfer 'katonaláda', pucol 'tisztft' szavak is, amelyek mára 

eltűntek a katonai zsargonból. 

Hasonlít az akkori katonai zsargon amaihoz a")ban, hogy 

kedveli a rövidltéseket, betúszókat, mozaikszavakat. Ilyeneket 

találunk ebben az időszakban: muszos 'munkaszolgálatos',Ello 

'.el,látó·, Uza 'üzemanyag' I~g~g~~~~. i.ru.38/, há iitta', eü 

'egészségügyi'tMsn. IX,87/, légó 'légoltalom' IMsn. X,80/. 

Szívesen használnak tréfás, gúnyos hangulatú szavakat. 
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Bakabálnak nevezték anégyszögbe,l való menetelést !~~~~=~~~gé~. 

Alázatosan jelentem. 313!. birkanyfrónak a borbélyt !i.m.288!; 

tetúallénak a fésületlenségért büntetésből a fej tetejére nyÍ

rott"cs{kot !uo.~,~ónaljszőrszámlálás vagytökvakarászat volt 

a semmittevés !i.m.434!, táborszarnagynak "tisztelték" a tábor

szernagyot-!i.m.56!. népkefélőnek az r. világháborús népfelke

lőt li.m.540/. Szakiként becézték a szakaszve.zátőt !i.ro.12l/, 

stüszi vadász vol t annak a neve, aki leeresztette'fl- puskaszÚat 

/i.m.319!. "Patiogjanák. nattofda..nak az istenségi t, mint a ru:'" 

l.<;a'iietú. mert.'én Úgy . levágom magulce.t a földre. mint e. gyalog

békát."!i,m.1l9/ - nógatták hajdanán a baká!tat. "0sattogjon az 

!L.l?all:ancs·' ti felkiáltással okta.tták a szabályos és katonás 

vigyázzállást. Ha ez nem sikerült eléggé könnyen megismételtet

ték . a reggeli csuklót /i.m.48; 144; ~HH~=g~~~; rslcola a hatá

ron, 164!. azaz a leginkább reggeli tornának nevezhető, bünte

tés számba menő kötelező testmozgást. A "tréfás kedvű" tiszt 

urak, l;a kedvük támadt, akár japán menetöl tÖ3etet is elrendel

hettek, ami abból állt, hogy a közkatonáknak ingben, gatyában, 

lábszá:t:tel{er::s"!:>en, mez:!' tláb, sisakkal a fejükön, telj es menet

felszereléssel kellett jelentkezniük !Néphadsereg, XIII, 11:16/. 

A kikötés luo.! és.8. fogda !JJ~~~, Lm.302/ már sokkal sJÍlyo

sabb büntetés volt. 

A II. világhábor'l az elsőhöz hasonlóan megteremtette a 

:naga csakelckor használatos szavait: Rata iegyfajta szovjet 

;~dászrepülő:l!?g~g~~~~;;, i.m.32/, Katyusa 
t ,.. I . 
sorozatveto , 

'Sztálin-orgona 'sorozatvető'Juo./. muszos /uQ/, ~álin-



21. 

gyertya 'a fe1derÚéshez ledoboS't világft6 sza1ag'!Bóka, i.m. 

474. 485!. Szeretetcsomagnak becézték az ellenség bombáit 

!i.m.575; vö. I. világháb()rús szeretetadomány 'ellenséges 

á~lklövedékei~!A~y.XVII.171!!. A központi raktár a ~za1onna

Vár volt.!~. i.m.409!, a lőszerraktár neve pedig 16szar

raktár volt IBoldizsár, i.m.38/. 

A két világháború közti katonai zsargont és katonai életet 

több olyan szál fűzi a maihoz, ami némiképp t1íllép a nyelvi ke

reteken. Az Ott1ilt Géza le{rta mondatok akár a mai katonai zsar-=========== 
gonr61 is sz61hatnának: "Szókinosünk a nemi élet és az emésztés 

köréből vett fél tucat:.1yi trágárság minde1yike rugalrnasan tudta 

pótolni a legkülönböző'bb igéket, főneveket, mellékneveket,h.,atá

rozószavakat, s ilyen m6don százával szorltották ki a használat

b61 a .. w"anyelvünk megfelelő kifejezéseit.'!i.m.89/. 

Hasonlóak vol tak a katonai szokások: megsz61:r:táskor Paranos! 

sz6val feleltek /i.m.169/, büntetésből güggo1ni kellett /i.m.296!, 

ami hasonl:Ít a mai brekkeléshez /'guggolva ugrálás'/. Ilyenkor 

mondták, hogy "Hát kicse116zott velünk Garibaldi."/i.m.318/. Ma a 

csel16 az egyik legkellemetlenebb foglalatosság, a konyhai ki

segítő munka neve. 

Esténként "levetkőztünk, felraktu.1t az éjjeli szekrény tete

jére a ruháinkat, összehajtogatva, alulra a nadrágot, rá a zubT 

bonyt. inget, sapkát."!i.m.76!. Ezt ma stokizásnak h{vják, 

mert nem á~jeli szekrényre, hanem a katonai ülőkére !stokira! 

kell a. ruhát rakni, de a sorrend ugyanez. 
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)]zek a hasonlóáágok már ne 'fl igazán nyelvi jelenségek, de· 

a katonák élete :nindig tükröződik a nyelvhasználatukban, (gy 

a szokások, különböző tevékenységek megismerése elősegÚi a 

nyelvi adatok, a mögöttük gyakran meghúzódó képek megértését. 

III. A CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI /KŐZÖS/ HADSER~G 

KATONAI ZSARGONJA 

l. Az átvett német szavak hangváltozásai 

A/ Máss~lha!!g,~ó=vlÍllo~á.!io~: 

a/ zöngésség szerinti változások 

.Q::>.12.-: na.'1g /i.. Bank/ 'pad' /Nyr. 6: 234/. patalijon f( Bataillon/ 

'zászlóalj'/Nyr.6:44/, gestung /~Betstunde/'közös ima'/Nyr.J:J28/, 

pikszim6ker /~Büchse~~acher/'fegyvermester·/Nyr.6:2J4/, 

prócák I~Brodsack/'kenyérzsák'/Hyr.6:2J4/;. 

-b-'1-11-: apmas{r k. abmarschieren/'indulj'/lifyr.6:275/, halsz

ninli /<. T. Halsbindel/'nyakkeridó' /Hyr.3.118~1; 

ll-) R-: brifung /~ Prüfungl 'vizsgálat' /llyr.3: J27 l; 

.g->1f-: kalup I< Galopp/'vágta.'/!Jyr~6:l83/, kvér6sz /~ewehr 

=+I'fegyvert le!'/Hyr.J:3281; 

-,g- 'llf~-: aptrakol /~ antragenI 'javasol' 

t:-\'g;": gavaléb 1< &e.~I!tÍlett:/· áCY' /Uyr. 6: 18JI; -- - . - ~ .' / ' ""*~'§-: ;lUi~glil 1.(Ill90pld,eren/ sz1nlel /Nyr.49:l8/. ~ I~~I - -i ' , • 

pad!Nyr.6:234!' 
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-J!-'t-,i-: Cliraméta ll. Pyramidel 'gúla' liJyr. 6: 2341. degretál 

l~degradieren/'lefokoz'/Nyr.3:185/; 

-;i-) .=.!l-: kerdáj I~Kehrt euch! I 'hátra arc' 1!~yr.6: 275/: 

bl hanghelyettes{tés 

ch~~; abrikter I<.Abrichter/'oktató' INyr.6:44/, aksze1klapui 

I~ Achselklaovel 'vállj el' INyr. 50: 1371, feldvakke' j<'Feldwachel 

'tábori őrség' 11l'yr.49: (pg/. fénrik. 1<. Fahnrich/' zászlós 'II,. Spr.· 

XXVI,360!; 

~b: berdó J..wer da?I':d az'/Nyr.6:44; TESzi, frajbilif,os 

1< freiwilliger/'önicéntes' /:Tyr.3:185/, manéber ll.. rJanöver/' 

, gyakorlat'/1Tyr.6:2331. 

cl összeolvadás 

m'>.2,: brócák (TIrodsackl 'kenyérzsák' ltú.y<· G' 2.3~)} 

E>fl.!l: ra:jcsúr I<Reitschulel'lovarda'/1'iyr.6:2$5/. 

dl palatalizáció 

d.,.Q: ágyitó IAudHor/'hadb{ró'/Nyr.6:44/; 

ll'>nI: hoptmány I<.Hauptmann/'százados'/Nyr. 46:297/; 

el affrikálódás . 

~".Q.: cámol I{Sameln!'gyUlekező'/Nyr.3:526/. cakompakk I~Sack 

und Pack/'teljes menetfelszerelés'/TESz; Nyr.6:88/, indiblánc 

/< in die Balance/'sl1.1yba!' /Nyr.17:283/; 

l!".Q.§.: uaj~ /<Scheibe/ 'céltábla' /Nyr.5: 3311, cseH ILScheide/ 

'hüvely'/i'Jyr.17: 233/, csuszola /< Schuhsole/'cipőtalp' /lllINy .III ,481; 

z§>~:londzs{roz I~longieren/'/lovat/ fut6száron futtat; 

vezetékel '/Nyr.3: 526/; 



f! elhambnu1ás 
c, ( 

~ .. ~: akcentál l<.assentá~!:Jesoroz!Nyr.6:44/; 

Dll cukszfÚer !zZup:sführe1:!'szakaszvezető·/Nyr.49:G9!, 

eglacéroz<.egrecéroz ,'gyakorlatozik' I?!ryr. 6: 4-4/, ferhel ll... Verhörl 

Ókihallgatás' I:,!yr. 6: 136; TESz/; 

1~1:: rajcsúr I<Reitschule!'lovarda'/Nyr.6:275/. sirbak 

I,Schildwache!'órszem'/Nyr.3:328/; 

1"~: lénung !~Löhlung/'zsold'!Nyr.6:183/, patrun I<'Patrolll 

, őrj árat' /rlyr. 6:-44/; 

gl mássalhangzó-betoldódás 

-hiátustöl tők: patalijon ;'1Ja.talllon!'zászlóalj' !:;iYyr.6:44/, 

bejó~aktol ~eobachten!'megfigyel'/liyr.50:137/; 

- anorganikus betoldódás: figlimont l, Flügelmann/' szárny

tisztes'/ITyr.6:1361 
, 

hl mássalhangzó-kiesés 

- szótagzáró h~: kóbi /< Kolben/'tusa' /ITyr.6:136/, patró 

/<. Pa troll/' órj árat' INyr. 3: 3281, dupperá;i I <'Dopnel reiael 

'kettős rend'/Nyr,30:447/; 

- szótagzáró..z: P: áp:ylJi !~Auditor/'hadb{ró'nyr.6:if.4/; 

- 1: kiesése a zárhang+ r kapcsolatból : kánfuter 1<.. Krankan-

futter/'betegszállÚó' INyr.6:Hi 183/, nezentéroz It.. prfi~e-v>l;\'t~:Y 

.1;''ö .. \-t.le~ '/~:ryr.6:234/; 

- szókezdő mássalhangzó-kapcsolatok feloldása az első 

máss,alhanlZzó kiesésével : . ~, [ft.: L') 
71 ~'-' .;>~.2..Jt,V [, ""J 

g;..7i lancos <. glancos ,.t!}lanz/ttisztÚó'/~,efe! INyr.17:2'33/; 

s>Jt': tr6zsák ,.<.Strohsackl 'szalmazsák' ll'Iyr.6: 326!; 
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- il kiesése: isuekció /ot:. Inspektion/ 'ü:7elet' /iJyr. 6: 183/, 

turi, .i!!.r.1! '- torna /Nyr.6:326/. batalió /<.Batallion/'zászlóalj· 

/N"yr.6:44/; 

i/ az utolsó szótagi -~n. -~ alakulása a magyar szavakban 

-~/,-)l/~-ni: balkni /~~ken/ 'eerenda'/Nyr.50:I37/, 

briftasni /1.13rieftaschen/'tárca'/Nyr.6:44/, kolbni /~Kolben/ 

'puskatus'/Nyr.50:137/, spátni /~Spaten/'ásó'/Nyr.50:137/; 

-~ ~-1I~-11: brandI i /~13randel/'gyutacs'/Nyr.50:l36/i 

gábli /-1. Gabel/'belövő villa' /nyr.50:l36/, kapszli /~Kapsel/ 

'h"lively'/Nyr.6:183/, kitli /.(Kittel/'zubbony'/Nyr.6:183/, 

tromli /4Trommelfeuer/'pergőtúz'/Nyr.50:l38/. 

E/ llagánhangzó-~áltozás~k: 

a/ hanghelyei;tesÚés 

a)~: ablézol /<.ablösen/'felvált'/Nyr. 6:44/, abrét /~abtreten/ 

'lelépni'/Nyr.6f44/, abri~ter /l.Abrichter/'oktató'/Nyr:6:44!, 

arbajtos /<Arbeit/'napos'/Nyr.5:331/; 

~á: árbájtos /<Arbeit/'n~pos'/Nyr. /, ára'szt /<. Arrest/ 

'fogda' /I~yr.49:~~/; /mind két szó esetében gondolhatunk az r . -
nyújtó hatására/; 

~ /?'1y>~: hopták /<.Habt Acht!/'vigyázz!'/?ryr.6:183/, montl1-

zsák /<y.antelsack/'!<:öpenyzsák' /Iifyr.3: 526/, obcugol /~Abzug/ 

'levon' /Nyr.3:186/, orbájt ~Arbei t/'munka' /l'íyr.6: 234/; 
b/ zártabbá válás 

~)~: kalup /(Galopp/'vágta'/Nyr.6:183/, dupperáj /<Doppelreihe/ 
'kliitős rend' /iryr. 30: 447/; 
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cl ny{ltabbá válás 

lP.Q.: prufong /~prüfurigl'vizsga'/~gJgg~l:%~m, 1981, jegyzetek/, 

rékszom /l.Rechts um! j'Jobbre. á:t! '!Jliyr. 24: 392/; 

.Q.~§: partupé I<.Portepée/'ke.rdbojt'/Hyr.6:234/; 

d/ delabie.lizáció, 

Ü)i: ~ ASchatz/'lövész'/Nyr.6:276/, cinde~ Il.Zünder/ , 

'gyutacs' /1~~'-r.6:88It figlimont 1<. :ilügelmann/'szárnytisztes' , " . 

/Nyr.6:IJ6/. 4bw:g /dibung/, gyakorlat' /Nyr.6:l831; 

ö)~,é: ferhel /~Verhör/'kihallge.tás·/Nyr.6:l36/, lélung, 

lénung /~Löhlung/'zsold'/Nyr.30:447 és 6:183/, abléz I~ablösenl 

'váltás~!Nyr.6:44/; 

e/ a diftongusok alakulása 

- a diftongus egyik eleme eltűnik; hapman /l.Hauptmann/ 

·százados'/Nyr.5:331/; 

- monoftongussá alakul: 

au>.!!; ágYitó / LAuditor!'hadb{ró' /IiJ"yr.6:44/, alwsz ll. Erlaub

nis!'engedély' /!Iyr.6:44/, hébám /I.Hebbaum/'emelőrúl!' /Nyr.50:l361; 

§g~ó; erlóbnisz /~Erlaubnis/'engedély·/Nyr.6:44/, hóbic 

ll. Haubitze!'tarack' /Nyr.50:138/, ·kvérósz k Gewehr aus!/'fegy

vert le!'/Nyr.3:328!, linksó /<.Links sChau!/'Balra nézz!' 

/Nyr.3:l85/; 

- a német ldejtést igyekszik utánozni: 

ei> áj; marsberáj t !<. marschberei tf',menetké sz' !N • SpI'. XXVI. 

360/, orbájt k Arbei ti munka /N"yr.6: 234/, bájfusz /<. beim Fuss! 
,-o . 

*lábhoz'/Nyr.3:185/; 



.2!.>aj: ajzenbáneres /LEi 13enbahnerl'vasutas'/Nyr.50:l38/, csaH 

/<.Scheid'e/' !kard!hüvely' !~Tyr.17: 283!, fra:! ,!<' frei!' szabadnap' (11Áp'24:210)j 

ra:lcsár !{Reitschule!'lovarda'!Nyr.24:39l!; 

~~áj: Bá:lerberá:lt !<.Feuerbereich!'túzkörlet'/Nyr.50:l37!, 

fá:lerverfel !{Feuerwerker!'túzmester'/Nyrr46:297/, kerdá:l 

!<-Kehrt eugh/'Hátra arc'/Nyr.6:275!; 

eu,>ó:!; lágerf'ó:ler !<.Lagerfeuer/ 'táborttiz' r _ ,N .Spr.XXVI ,360!. 

2. Néhány fontosabb sz6teremtési mód 

A! 1!éll.etimoló,gi~ , , ' 

l. Gulya <. gúla/Nyr.6:l36/; kurucvas /<.kurz!'kurta vas' 

!Nyr.6:183!. árvala:lbi !<.Armelleibel/'ujjas mellény'/Nyr.6:44!, 

örömlajbi 'ua.' /vö. "könnyű posztóujjas, amit a melegebb na

pok beálltával hord a baka; adben aránylag jól esik /?! a 
, ' 

gyakorlat, akárcsak lajbiban volnának."/Nyr.26:325//, /?/babilon 

!<.Pavillon/'pavilon'/Nyr.6:44/, baráccság /~Bereitschaft/ 

'készültSég.' /Nyr.6:44/,cfmörkomédiás /<Zimmarkommandanj;/ 

'szobaparancsnok'!Etfu~ographia. XC,64/, ~ /<Fahne/'ezrad

zászló'/uo./, láncos /kefe/ !<Glanz!'fényes1tó'/Nyr.3:323/, 

taktus /ztaktisah/'harcászati'/Nyr.6:326/, úrla~ /<Urlaub/ 

'szabadság'/Nyr.6:326/; 

2. ~- /<Wach-/: vakcimri !<..Wachzimmer!'őrszobi!'/Hyr.3:l85/, 

vakdinszt /<'Wachdienst/'őrszolgálat'/~~r.50:l37/, vakkomédiás 
/<.Wachkommandant/'őrparancsnok'/Hyr.50:l37/, vakparádé /I..Wach
parede '/ünnepélyes/ őrségváltás'/Nyr.6:326/; 
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föld- /l..Feld-/: földkurátor /l Feldkurát/' tábori lelkész', 

!Károly,62/, f61dspitál /Károly,50/, földspi ti /1;JIy.XVII ,172/ 

h Feldspi tali t tábori kórház!; 

-zsák /L-sack/: brodzsák /Katn.65/, brotzsák /Nyr.50:137/ <Brod

sack/ 'kenyérzsák', montIizsák /J.. 'rantelsack!'kőpenyzsák'jNyr.3: ')26/, 

rukzsák /tRucksack/(hátizsák( /Nyr.50:137/. 

E/ !Iéhányjon.1o~ahb_kfp~ő 

1. igeképzők 

-{roz: egzeciroz /exerzieren/'gyakorlatozik'/Nyr.24:160/, 

formirmz /~formieren/talak{t'/Nyr.6:136/t inspic{roz /l..inspi

zieren/'szemléz'/Katn.78/. komand{roz /~kommandieren/'vezényel' 

/}ryr. 6: 183/, londzs{roz / üongierenL' /lovat/ futószáron futtat s(,..If. :l'b:2~ 

tempíroz /Ltempieren/'idóz{t'/Nyr.50:l36/; 

-éroz: egrecéroz /~exerzieren/'gyakorlatozik'/Nyr.6:88/, 

komendéroz /~kommandieren/'vezényel'/Nyr.3:526/, defelléroz 
/l..defilieren/'d{szmenetben elvonul'/Nyr.3:327/; 

-ZI alármáz /<.Alarm/'riadót fúj'/Nyr.24:58/, farbáz /~!9l:::. 

beimarsch/'d{szmenetben elvonul'/~ryr.618B/, ferheloz /l..Verhör/ 

'kihallgatáson vesz részt; kihaflgat'/Nyr.6:136/; 

-1: /igébÓl/ meldol /{melden/'jelent'/Nyr.50:136/,.ládol 

/(laden/'töl~/Nyr.50:1~6/. faszol /~assen/jrelvételez'/Nyr. 

3: 526; Tl!ISz/, dekkol /l..decken/'megbújik' /i'Tyr. 50: 138/, bej óbaktol 

/ <-beo bacht en/ 'megfigyel' /Nyr. 50: 138/, aszen tál /< assen tieren/ 

'besoroz'/Uyr.6:44/,ablézó I<..ablézol/ .l.ablösen('levált'/Uyr.6:44/; 

/fónévből/ dekkungol ~dekkung'fedezék'/Uyr.44:16bl /~Deckung 
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'fedezék'II,'haptákog vigyázzban ál1'/~~~g~,Szól a duda. ••• , 

szójegyzék 1.1 ~apták 'v~gyázz'/Nyr.6:1831 ARabt acht 'vigyázz'l l, 
obcugo1 'levon'/Nyr.3:1861 I~AbzUE 'levonás'l, raszto1 'pihenőt'· 

lw.~.J<X.V',2~O) , , - " 
tart' kaszt 'pihenó'INyr.49:171 hE.!!!ll 'pihenő'l. 

2. főnévképzők 

-.§::agyutányos t adjutáns' 111~.6: 441, cul{kos'cukszfúre:r', 

szakaszvezető' INyr. 6: 881, fráj biligos k ~!."ei wil1i~er I ~ önkén

tes '/Nyr. 3: 1851, masingeres ll. iiiiaschingewehrl ~ gépPuSkás' INyr. , 

50:138/, oficéros kOffizier/'tiszt'/Nyr.6:234/, orbaj:bos 

/LArbei t/'munkás'/uo.1 t ord.enáncos /(Ordonnanzl 'küldönc t/uo.l. 

trénesh'trén ';szekéroszlop'I' szekerész'/nyr.49:18/;· 

-ász: farkász I~Fahrkanonier/'lovas tüzér'/F~f~~~ghy,81/. =--------
kanonász AKanonier!'köztüzér'/Nyr.50:137/. 

~aM(,-J 
3. A K.u.K. katonai zsargonjának szókészlete 

AI A szókészlet fontosabb témakörei -----------------
1: rangok: cugszf{rer 'szakaszvezetó'/KárolY.95/, fénrik 

'zászlós' Irr.Spr.XXVI,J59/, fölvébe1 'őrmester'/Nyr.5:JJl/, 

hapman','százados'/Nyr.5:JJl/, kapitány 'ua.'/~Jyr.6:276/, káplár 

'tizedes'/N,~pr.XXVI.359/. lajdinánt ·hadn~gy·/Nyr.J:185/, 

lobogó,!! 'zászlÓs'/lJyr.47:44/, 'óbester 'ezredes'/N.Spr. XXVI,359!; 

2. vezényszók: bá:jfusz 'lábhoz'/Nyr.3:185/. l!!erdó 'ki az?' 

/Uyr.6:t.4!, hapták 'vigyázlIN~:f..18J/' indibIánc 'súlyba', 

/Nyr.17:2B3/, kerdáj 'hátra am·/1~yr.6:2721 ; 
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3. fegyverek: asszony tfe(;yvet'/Nyr.90z 257/. káposztakés 

'utászkard t /'J!ömörkénl' 1955 t 78/, masin'jer 'géppuska' /Nyr.50zl38/ , ===zr====_ 
roha "bicska 'roham!{~s' /MNy • XVII t 169/, srapnel • ec;yfaj ta lövedék' 

/Károly,72/, szárnyas macska 'hordozhatá gránátvető lövedékje' 
/Nyr.47:44/; 

4. felszerelés: rukzsák 'hátizsák'/Nyr.50:l37/, trózsák 

'szalmazsák'/Nyr.6:326/,1!:údústarisznya 'kenyérzsák'/Nyr.6:183~, 

kisharang, vaslealap 'sisa.k' /Nyr.54:96/, ibersling 'deréksz!j' 

/Nyr.17:284/,csajka /Nyr,6:88h 

5. szervezés: patalijon 'zászlóalj '/Nyr.6:44/, cóg'szaka.sz' 

/Nyr.6:44/, kompánia 'század'/Nyr.6:183/, svarm 'raj'/N.Spr,XXVI,360/, 

6.egységek gÚIlynevei: poloska '24.sz, Parma haliosi ezred', 

szarváter '58.sz. Salvator halicsi ezred'JNyr.6:234/. leveli

béka 'szegedi 46. gyalogezved', sárgarigó' békéscsabai 101. 

gyalogezered'JEthnographia,XC,66/, aroldi 'a br, Ajroldi 23.sz. 
nyugat-bácskai gyalogezered',es3ti 'D Este Ferenc modenai hgról 

elnevezett 32.sz. pest-pilisi gyalogezred' /Uyr.6:44 és 88/; 

7. emberek gúnynevei : pacalos'lógós'/:t>Tyr.47: 44/, piszkos 
szakács'/Nyr.26:234/,~véd: Paprika Jancsi, paprika, paradicsom, 

paradicsomos flaskó, pipacs, pipacsviráe, stiglinc, téglás. 

hanvé~JNyr.6:234/, kocsis 'huszár'/Nyr.90:257/i 

8. más nemzetek g>.1nY,1evei: olasz: kecske- v. macskab ... ó, 

digó /~my.XVII,168/, cseh: angol, cselák !Nyr.50:l39/, ~ 

/Nyr.52:3l/, újspanyol /ég~g~~~~~ 1905. 35/, orosz: ruszi 

/Károly,48/, ruszki. moszkoli ;Uyr,50:l39/, muszi, muszka, 

muszki, 1Iilwláj /J\lIffy. XVII ,168/ , bolgár: bulp:arszki /rIyr .50: 

139/, román: rumuny, tlY'.lstyuJl'JiNy,XVII.168/; 
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9. öregkatonák: öreg baka, sztári baka, ván huszár IUyr. 

6:44/. vén csont. öreg csatár. ~ő atya, vénszentsép: I~gmgi:;; 

Mmr 1907. 39 és ~Jyr.90l256/. agg plenkler I~gmg~~~~~. uo.l; 

újoncok: buger,poros fülű, csikos hasú, zöld 'p.asú INyr. 

26:323/. bundás INyr.6:44; 17:284/, ~. reguta, ribanc. 

buszmája, tanyai, piros csizmával fogott, erdőbül szalajto~t 

vadállat INyr.90:2561; 'stb .• 

EI Állandósul! ~zók~p~s~l~t~k 

Újoncoknak mondták: Hisz még most_is lóg asz{j a kilin

csen. ami t' berukkoláskor maga után berántot:t; máI! gőzölög, amit 

cibil ko~ában~oljára odap •••• t INyr~26:325/; ne öregedj velem 
I 

INyr.54:94!; fEmyegetózés: Hgy megváglak, h* hét bolond lesz 
N ' beloled; Hgy ... beruglak. hogy csak az őszi köddel jössz le 

I 
megint a fődre /Nyr.26:324!; a katonás mozgásra oktatás: 'Q.gy 

vágd ki a lábad. hogy az ég rog:won rád Mle; ÚgY vágd ki a 

lábod. hogy a cserép hulljon rád aháztetőrül /Nyr,26:2jlt324/; 

lő az ellenség: küldi a muszi a levelet, póstát. faszolást, 

felvételt, csomagot; törik a diót'~ rotfog a kása IMNy.XVII,l71!; 

meghal: megkapja a fakörösztöt; bekapja a hősi halált; 

alulról szagolja az ibolyát. rozmaringot IkINy.X:VII.l71/jstb. 

h ti> 

cl ! K.B.K. katon~i_z~argQn.;iának !oyáhb_éló_s~aya1 

A lesze,relő' katonák - nmlíént ez a ;,1ai időkben is van -

a leszerelés után is, magulrkal viszik a katonai zsargon s,za

vai t. Ezek a szavak aztán beépülnek a vol t, :ratona ismerSseinek 
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környezetének nyelvébe is. Ily módon lehetséges aztán az, hogy 

"SzőlőUtetéssel foglalkozó napszámosok között akárhányszor 

lehet hallani, amint emlegetik a distáncot, amennyire az egyik 

tőkének a másiktól állnia kell, Ha pedig szétdurran a tajték 

gyanánt vett paszulypipa, hát az azonánderba mönt./Az oszlás 

egyik régibb vezényszava: az "Aus einander!" Hasolóképp járja 

a riktun& a direkció. de van, aki procák-nak h{vja a tarisz-

nyát IBrodsack/."/ég~g~~~l;}~, Német szavak a pusztán: 1963,191-2/. 

A szegedi népnyelvbe - általéban tréfás hangsúllyal - sok 

katonai szó honosodott meg. Ilyen pl. a cakompakk, faszol, 

m~ródi, méházsi, raszt, sirbak, szalutál, trappol,zupa stb. 

/~~Hl;}~=~~~g~: Ethnographia, XC,64/ 

A kisújszállási nyelvjárásban is ta1álkoztam néhány kato

nai eredetű szóval. Itt is előfordul a cakumpakk 'mindenes~'; 

ha:\valaki magasra Ul, az kiUlpikétre; a gyerekek hangoskodását 

rajcsdrnak nevezik, a veszekedés patália, a seb pedig plezúr. . 

A katonai zsargon beszivárgott a diáknyelvbe is. Ny{regy

házán adjutansnak, ordináncnak csúfolták azt,aki ~áblát tö

rö1gette, a tanárnak az ajtót nyitogatta /Nyr.46:244/. 

A mai bizalmas köznyelvben is találunk néhány olyan szót, 

amelyeknek katonai múlt jára gyanakodhatunk. A bedöglik eredeti-
- . -.... 

leg a fel nem robbanó gránátot jelölte IMNy.XVII,171/, a begyul-

l!!4 'megi,jed' a begyulladó lövedék keltette félelemből szár

mazik, a Jóg 'kibújik vmi alól' általános elterjedése is a ka

tonai zsargonból kezdődött /MNy.XVII,169-170; XV,44-45/. 

A kacsa 'vize1ő edény' a tábori kórházakből került át a civilak-
j~y.XVII,172/ h di 
nelia kOm2sZ pedig • a 'je1entésétő1 jutott el amaiig. 
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IV. A MAI MAGYAR KATONAI ZSARGON 

l. Hangtani jellegzetességek 

Ahogyan arról már az első fejezetben szóltunk, ismét fel 

kell hívnunk rá a figyelmet, hogy a katonai zsargon hangtaná

ban nem alkot külön rendszert. Hangállománya, a hangok egymás

hoz való kapcsolódása ugyanolyan, mint a beszélő alapnyalvéé. 

Az itt megemlÚésre kerülő hangtani jel'.egzetességek tu

lajdonképpen nem tartoznak szorosan a hangtan körébe. A tapasz

talt sajátosságok szinte mindig egy-egy szóhoz kapcsolódnak. 

Eredetük valamilyen hangváltozás ugyan, de akár az adott szd 

alakváltozatáról is beszélhetnénk már. 

1. A leggyakoribb hangtani jelenség a katonai zsargonban 

az őt nyelvi környezetként körülvevő nyelvjárás legfeltűnőbb 

jellegzetességeinek utánzása. Az általam megfigyelt szombathe-

lyi katonai zsargonban ez ~l~almi áel1~ggel és mindig g~os_ 

vagy 1rjfás árnyalattal használatos. A y előtti zöngés{tés 

jelentkezik a legcyakrabban. A.Y!ll!i kiejtése vazsi lehet lez 

megfelel az országban elterejedt tévhitneki, egyébként szabá

lyosan - legtöbbször az odavalósi katonák nyelvéből átvéve -

használják: huzsvét 'húsvét', legvár 'lekvár', od van 'ott 

. van', ödven 'ötven' stb. 

2. A nyelvjárási eredet4 hangtani jelenségek másik vál

tozatát azok a :feltúlnő nyelvjáriasságok,'képzik, amelyeket 
~ 

a csoport egyik tagja beszél ajapnyelvében. ~zelc általában 
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kevéssé elterjedtek, csak sZl'ík körben használatosak. példa-
I 

képpen ilyeneket emlithetünk meg, mint az infinitivusz -ni 

képzőjének -nyi alakváltozata: Beállnyi! Kiigazodnyi! Feltakar

nyi! Nem mozognyi!/Ezek egy századunknálszolgáló rajparancsnok 

ügyeletesi szolgálatakor kiabál t vezényszói révén terjedtek:. 

el, de csak ez az egy század használta./, a zá1:t szótagi l 

éltúnése az előtteállómagánhangzó megnyújtásával:ne húzzá fő! 

'ne húzzál föl: ne mérgelj!'. 

3. A parancsnokok által jellegzetesen ejtett szó, kifeje

zés is gyakran átkerül a katonai zsargonba. Ezeknek a hatását 

fokozza, hogy némiképp az adott parancsnok parodizálását is 

magukba..."l rejtik, s esetleg az elhangzás &"Yakran tréfás, mulat

ságosszituációját is felidézik. 

Ilyen a JaÓská. ta.. kinyomom a szemed, mint a fogkrémet 
» i 

szólás megszól{tás része, amely nem egy nyelvjárás, hanem egy 

pongyolán artikuláI6,ord{tó őrmester hangtani sajátosságaiból 

származik. 

U",-;yanilyen az Úf;.7 szó alakvál tozata, amely atty, outty. aut t y

sze~ változatokban éliti, de csa~ a parancs, kérés végrehajtá

sát nyugtázó 'jól va.n' jelentésben használták. 

4,Az egyéb hangtani sajátosságok között megeml{thetjűk még 

a szótaghatár-el tolóaással kelenezett •. socsém Ikedv~s öcséml 

szót, valamint a szivattyú szónak egy speciális ejtését, 

mikor az utols6 szótag helyén egy tyú-szerű füttyöt e,jtenek. 
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2. A katonai zsargon alaktana, 

szóalkotásmódjai 

r. NévszóképzŐk 
deverbális nomenkénzők 
- -l: Főnévkepz6~o;.; -

, ~ .. , .. 
-

~ -ás; .... és /cselekvást,- történést jelentő főnevek!: dikózás, 

fókázás, hóesés, kanalazás, pihizés, rokkázás. sikálás, st oki-

" ~áslstb. !tkp. minden igéhez járulhat!; 
~ . 

-ó,-ő !cselekvőt jelentő főnevek/: betonkeverő, bokorugró. 
"''''-';& ''''''""'' 

földtúró, picsanyaló; /a cselekvés hely~t jelentő főnevek/: 

futkosó, gyengélkedő;/a.cselekvés eszközét jelentő főnevek/: 

derékegyengetó, dióveró, járőrbombázó, kaparó, sakktörlő, sur

ranó; 

2. [)1elléknévképzŐk 

-!~lan: tilágtalan /vakegér/; 

_d~n~m~nális _n~m~nlséE..z2.k 

l. 1!'őnévképzők 

a/ kicsinyítő képzók 

-cska: barátocskám; 

'-ka: marika; 

-1: brihi, broki, bungi, faszi, futi, Fyopi, h2!1. kopri, 

kopszi, mari, ~t nyuszi, .2l:!i, öcsi, őrmi, őrvi. pihi., süni, 
,~. 

szabi, szoli; 

-esi: babesi, bJ!Si,kakCSi, kimaresi, szalesi, taresi; 



-Q!: manci, surci; 

-y: apu, pusku; 

-Ól skuló, smiró; 

-~I fogszi, szakszi; 

- si : r_yak si ; 

-~: gyengusz; 

-n:yó: kopirnyó; 

-sz: sivasz; 

b/különféle jelentés~ek 

-s'g: öregség; 

-~: lövész; 
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-~: fogdás, kategóriás, kőbaltás, pizsamás, tarcsis, vápos;, 

2. melléknévképzŐk 

-~: cápafogas, /főnévként is:/ eiófelvétélis, felsőágyas, 

tános; 

II. Igeképzők 

Se.!eIbális_v.2rbU!!!k.fu>~ő.!!: 

l. ,~;yakor!tó képzők 

2. mlÍveltető képző 

-at: szivat, lecsukat; 

deno,!!!inális . ~_ ... __ . .!erbumké.1?zők 

-Jl/ik/: beszódáz. beul tráz, csellózik, el vi torlázil~, hőmé

rózik, kanalaz, ;drokkáz, pedálozik, rokkázik, sakkozik, stokizik; 



-1: brekke1, e1su-'lIáko1, fe1kóoo1, lQj.dege1, köcsögöl, 

sumákol. 

It Szerves szóösszetétel 

1. A1árende16 összetételek 

al tárgyas: betonkeverőt bunkóképző. derékegyengető, dió-

~. földtúró. majomkápző, piosanyaló, szarpumpa; 

b/határozós: távolbanézés, véraláfutás; 

ol jelzős: 

minóségje1zós: alhonv~ ba11onkabát. blívöskooka, felsó

ágyas, iszapszemú, kavarógép, kóchengeres, kotonkabát, kŐba1tás, 

nagybarna, ólomgaluska, pléhdoboz, zseboroszlán, vakcsirke. 

si~kakefe, vakló; 

_-birtokos jelzős;aknatelep{tés. bakatoll, bivaly tej, cápa

fogas, centi vágás, ose11ópéká, csikktemetés, csillaghullás, 

csülöküti, ezreddiszkó, fókavadászat, fókazs{r, gy{~ús, hóesés. 

kályhacső, klubszint, konyhamalac. négerverejték, v{zi1óbö1csó; 

= m§nnyiségjelzős: ezernepú; 

2. Mel1érende1ó összetételek 

al két önálló szóból keletkezettek: osili-vi1i l~csi11og

villog(, cSiszkatol-puooyá1; 

b/g1ottiTflotti. sika-mika; :iker{tés 

II. Szervetlen szóösszetéte1: szakadj-meg-vezető, 
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c/ r,lozaikszók - - ---

I.Betúszók: áemdé /l"PJ1lD +automata módosÚott deszant'/'gép-_. 
piszt~lyt, ~ /l"lrn:/'katollai kórház', péeszhá /.l.PSZHj'pállCélo':' 

zott szállÚó harcjármű', erpégé !t.RPG/'rakéta-páncéltörőgrá-

nát'; , 

II. Szóösszevonás: ales 'alezredes', gyata'gyalogsági 

taposó akna', ~'légvédelmi rakéta', .~ . 'kezelő személyzet'. 

l.őkik 'lövészeti kiképzés'. poltáj 'politikai .tájékoztató'. 

szolgvez ·szolgálatvezető', Ugyal 'ügyeletes alegység'; 

III. ftövidftések: ~ /<h/'helyettes', eresz/~rsz./·rend

szeres{,te,tt', ~ jl..eü./:egészségiigyi', háká /l..hk./'harcltocsi', 

téesz !<. tsz./'tovább szolgáló'. péká /~pk./'parancsnok', ,pécé 

hE.Q..J'páncélos', ~ /<"~.d'zászlóalj', vévé /<'.l!.Y,/'veg;y-védelmi'. 

A katonai zsargon Illozaikszói tUlajdonl,éppen átvétalek a. 

katonai múnyelvből,a különböző f~liratokról /ajtók/. a kiké~

zési terv kifUggesztett szövegébŐl, a szolgálati yzabályzatból 

kerülnek a. katonai zsargonba, ahol aktiv szóként él javarészük. 

Dl .§zóelv.Q.nás 

~ /<. rokkázilt/., cS5römp/<. csörömpöl/ 'harckocsi! f 

l. az első szótagok képzik a szót: eltáv 'eltávozás', 

~ 'leoltani'/villany leóti; 
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2. az összetett szó elsó eleme csonkul: gyaktér 'Gyakorló

tér', :yalásó 'gyalogság:i. ásó'. 

l. a betgk más nyelv szabályai szerint való kiejtése: 

májkidÓLmikád6. nédzsüsz ~~ajusz /családnév/; 

2. néhány 

keletkezik la 
hang megváltoztatásával a köznyelvben meglevő szó 

. . J-
sz6 megőrzi eredeti jelentéséti: alhangya~ad-

nagy, hanl!Va..( hadnagy, fatörzs <. f'ótörzs, őrsvezető.( őrvezető, 

sza,;~adt vezető t szakaszvezető; 

3. a hason16 hangzású szó azonos ritmmsban ejtve: 

Száraz ág! 'Század állj!'. 

3. A katonai zsargon szókészlete 

I. A katonai zsargon "jövevényszavai" ' 

A katonai zsargon a különfélesz6alkotási módokon kívül 

más 
- ~eU r 

csoporJó-,illetve rétegnyelvbőlVszavakkal is gazdag~ t ja sz 6-

kincsét. Ezek a csoportnyelvi érintkezések nem a lcatonai nyel

velt beszélő csoport- és a másik csoportnyelv beszélőinek ll:om

munikl.lcióján alapulnak, hanem legtöbhször a különböző csopor

:tokból összekerült katona fiatalok "civil" alapnyelvéből szár-

maznak. 
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AZ,(~~több .' , ., 'szót a köznyelvből vette át a katonai 

zsargon,. Természetesen . csalt . akltor tekinthet'Ünk egy köznyelvi 

szót katonai zsargonbelinek, ha ap_~ak jelentése megváltozott, 

hisz egyébként egyszer1 alapnyeli1i szónak kellene vennünk, 

a!ninek vizsgálata nem tartozik a katonai zsargon vizseálatába. 

Ilyenképpen ez fejezet a jelentéstan körébe is tartozik. 

A }töznyelvb<51 átvett szavak jelentése 3z1ml, konkretizá

lódik IMeillet • id. Gombocz Z., A ma.gyar törté'.1eti '"lyelvtan ======= ==~======= 

vázlata, 571. Az átvett szavak jelentése legtöbb esetben 

hasonlóságon vagy érintk'ezésen alapuló névátvitellel változik. 

~;!ost nézzünk meg néhányat ezek közUl: birtok .. préri. ~yeppe 

'sik terület' - 'Gyakorlótér'; ~1~ "sötét színű' ~ 
'feketekávé'; csúzli 'játék fegyver'_'géppisztoly'; rd.tár 

'nyakba akasztva tátszanalt rajta'~ , géppisztoly'; hóesés 'fehér 

pelyhekben hull'..,. 'a takarttó szer szét szórása' ; kályhacső 

'cső alakú'-+'RPG /fegyver/'; kaptár 'ebbe zárhat jál!: a méheket'_ 

'fogda'; ló 'terhet h,lznak' -+'tüzér, az ágyút hlizzák'; malom

kerék 'nagy és nehéz'~'még egész cenli'; pumpa 'le s fel mozog'.;. 

'fekvőtámasz'; sárgarigó 'sárga'-'>'sorállományú tiszthelyettes, 

sárga a váll-lapja'; ,s,akkozik ·kockás· .... 'kockás követ mos'; 

varrógép 'l!!Yorsan kat-tog' .... 'gép:lUska·; lli§ 'berakja a szenet 

a kazánba'_'töltókezelő. berakja a lövedéket a csőbe'. 

A lcatonai zsargon a köznyelven k{vUl a. nyelvjárásokból 

is vehet át szavaltat, de ezekről általánosságban nem beszélhe-
v 

tUnk, mert ezeI{ az átvételek meglehetősen szűI9,kiirúek. esek egy 

alel':ység, maxi-nu.m egy la!~tan~ az el terj ed tségük. f1en:ryiségükben 
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v 
é~elentőségükben messze elmaradnak a köznyelvi jövevények 

mögött. Példaként emlÍthetünk ilyen Szombathelyen használt 

szavakat, mint mony !'tojás'~'here'!, tik ?vasitik/'varjú' 

m 'tyúk'!, dikó !'fekvóhely':> dikózik ~heverészik'> 
, ~-' J '" 

~ 'f'}leverészes'l. 

Az ifjúsági és a tolvajnyelvből is átkerült néhány olyan 

szó, amell:yeknek megváltozott a ,jele.1tése. !Itt nem térek ld a 

katonai zsargonban ,cc' .;az ered,t1 jelentésben használ t eml{-

tett csoportnyelvekből származó szavakra - csaj, srá~, meló, 

kaja, .!!.:l&, haver stb. - , mert ezeket, akárcsak a köznyelv

ből származó hasonlókat, alapnyelvinek tekintem.! 

Smasszer 'börtön~r'v 'fogolyk!sérő'; !ezred/d1szkó 

'csoportos mulatság'-,> 'ezredsorakozó'; dobbant 'megszö]ül!: a 

börtönből' -'>'kiszökik alaktanyából'; kilós 'százados'.( kiló 

, százforLltos'; li!őmÁx:őzik ' !homoszexuális ismerkedés céljából! 

szorosan mögé áll' vkin~k' .... '!a sorban! közel áll a másil~hoz.(; 

köcsög 'homoszexuális férfi, aki a nő szerepét játszs'-+'a nor

málistól eltérő'~'bolond'. 

II. A katonai zsarcon gZ:av"",lll~);.;~lsŐ jelentésváltozásai 
---"::-:,- y - .:......--. 

A katonai. z'3s,rgon cítvett szavainak jelentésváltozását már 

megnéztülc az előző fejezetben. fKost néllány belső jelentésválto

zásra tére~ki. Az itt vizsgálandó szavak javarészt többjelen-
'" 

tésűek, amelyekaek a második jelentése belső fejlemény. 

Akna 'robbanó eszköz terepen' ..... 'széklet erdőn, mezőn'; 



42. 

centi 'kerekre csavart mérő eszköz'''''WC pap{r'; cénápolyi 

'C vitaminos nápolyi' ~ '6 kategóriás katona'; 'Katonai Kórház ~ 

1}li>külső ~örlet; kézigránát 'nyeles robbanó eszköz' ..... 'f" ala

kú kétdeciliterea szeszes ital'; lőtéri gránát 'RPG gránát; 

bunkó'~'bunkó ember, faragatlan'; muff 'RPG, cső alakú fegyver' 

4 'női nemi szerv', manci 'Rába Mann teherautó' ""ennek vezetője'; 

penge '/a penge stokiból:/ vékony, jó /stoki/'~'kiváló'; rep

tér , repül ótlt", tágas s{k terűlet'-'nagyfolyosó, ebédlő, amit 

fel kell mosni'; stold 'katonai ülőke' ~, az erre szabályosan 

ráhajtogatott ruha'. 

~. A katonai zsargon ~zókincsének témakörei 

Ebben a fejezetben a katonai zsargon szókincsének a téma~ 

köreit vizsgálom, azt, ho~lajdonképpen szakszókincsnek is 

nevezhető csoportnyelv, milyen fogalmak, tárgyak, cselelcrnények, 

események megnevezését tartja elengedhetetlennek. !~ár elöljá

róban elmondhatjuk, hogy a katonai zsargon szókincse felöleli 

a k~tonai élet minden területét , maly a mindennapi életben 

előkerül. 

1. Rangfokozatok: alhonvéd 'rossz katona', őrvi, őrsvezető 

'őrvezető', ~ 'tizedes', szakszi, szakadt vezető, szakadj

meg-vezető 'szakaszvezető', őrmi 'őrmester', fótörzs, fatörzs 

'főtörzs~rmester', álhadnagy, alhang~alhadnagy', hangya 

'hadnagyt~ kilós 'százados', ~ 'alezÓedes', sárgarigó, rigó 

'sorállomá.."lYl'Í. tiszthelyettes', pizsamás 'tábornok'; 
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2. Beosztások: ~ péká, néterkároly 'parancsnok', csülök

üti 'konyhai Ügyelet:s tiszt', csenópéká 'ákonyhai.kisegÚő 

munkások parancsnoka', há 'helyettes', nyusziseriff 'l()vés1-

parancsnok'; konyhamalac 'szakacs', KISz minisz·ter, KISz f(írer 

'KIS21~titkár', kupolanyúl 'toronylövész', művész 'konyhai ki": 

segitő munkás. csellós';· 

3. Egységek, fegyvernemek ill. azok katonái: bokorugró, 

pirosszem~, káposztakombájn, nyúl~nyúszi"lövész'; nyúld~szant 

'lövész alakulat', cséeff 'csapatfelder{tő', hir 'híradós', 
12 'tüzét', n?Pi táncosok'munkás század', pác é 'páncélos', ráf 

'rádióf'~lderÚő'. ~tkány 'felder{ tő', sereg 'Magyar Néphadsereg' , 
zé 'zászlóalji 

4.Szolgálat: szoli 'szolgálat; üGYelet', c?selló 'konyhai 
~ 

k · It N. • 1 , J. se gJ. o ;lluUKa • hadtáp 'ua.', ügyal 'ügyeletes ale0~sé~'; 
5.fegyverek, harci technika: buff. bulafon,·kályh8.Cláő, !!!Y!!:, 

mari!ka!, szarpumpa ·~PG', bulafon,~, bukta 'ágyú, löveg', 

6súzli, ~Dnityu, gitár 'géppisztoly', csöröm~, ~, háká, 

vakló 'harckocsi',. hosszú !luska, DraglLYlov 'távcsöves puska", 

malac 'harckoci- ill. ágyúlovedék' , nyuszibusz':-yalogsági 
'll/t- .' -, .. , .,Qn' , sza J. o. Jar:nu , ~,bunko ..... "G-lövedellt', m:!-.!!!9d 'puska', skulo 

'lövedék', ,!e.rrógép -géppuska' J. 

6. Felszerelés: ballonkabái 'mikádóhuzat', csajka 'evő

csésze'. c'eresz alsó-':alsónadrág', fÓkazs!r 'cipőkrém', molinó 

'téli alsónemű'. mikádó 'vattás kabát', surranó, surci 'bakancs'. 
sikakefe 'súroló leefe' • tundrabugyi, fagatya 'vattás nadrág-
bélésl • gyatásó, llY.eles dózer, nyuszbulldózer (gyalogsági áSÓl) 
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rohambili, vasbili, vaskalap 'rohamsisak', szimat szatyor 

'gázálerctáska', vévé 'vegyvédelmi öltözék'; 

7. Objektumok, épületek, helyiségek: birtok, préri, sz)reppe 

'gya~orlótér'. bunkóképző, majomképző 'tiszthelyettes-képző', 

rtrg§zi, kaptár 'fogda', hathengeres WC 'hatfülkés WC', kutyaól 

'őrbódé', szöcske. szöcskerét 'zyakorlótér'; 

8. Ételek: babesi 'bab', bivaly tej 'feketekávé', cénápolyi 

'C vitaminos nápolyi' t n:;(khÚS 'húskonzerv'; ~.<akcsi· 'kakaó'. 

nyeles h6.s 'csirkecomb', szalesi ·szalonna·; 

9. Emberek: bélgép 'nagyevő', bunkó, köcsög, csupo~, padló

váza, rüszü, tirnák, vakegér, vakcsirke. vakhangya, vaknyúl, 

vaktik"/megszól{tásként/ bolond', barátocskám, heftikém, öcsém, 

söcsém '/megszólitál', C nápolyi, kategóriás 'C kategóriás', 

betonkeverŐt kavarógép, mixer 'az, aki sokat kavar', rokkás, 

rokkagép, nyalizó 'hizelgő', réti néger 'cigány'. inkubátor-

szökevény, mini mókus, lápi manó 'kistermetű ember'i 

10. "Szivatások": beönt, beszór, .h~ultráz, beszódáz, ff!::. 

káz, hóesés, motorozik, sikamU:a, sikál, sakkozik,t-vmilyen 

.mQ.don takarÚ' ,helybenj árá s 'büntetés' • kanalazás, megpokró-
'..;. .. 

~. operáció, kanálcsapás 'vmi módon megver'.~, ill, 

ombrométer, szivatás, sz{vás, szivacs, szivattyú, szopás ; 

Ll.. "Korosztályok": harmadik[idŐsza.kos: öreg, öreg csocsó, 

orev. csocsesz, kopasz civil. öreg cet, öreg rája, oret!: h!!:!,~ 

tengeri iszapszemú rája, vén szárósa; másodiklidősza.kos: ~; 

elsőidőszakos: időszak, időszakproblémás, ezernapú, felsőágyas, 

konasz, ~opár, kopirnyó, kopszi, kopárállat, smirgli, smiró, 

sokna.p1íjóska, riadtszemú. r:yopár. 
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IV. Katonai zsargon frazeölógiája 

l. Szóláshasonlatok: kavar; mint a mérgezett egér; kiakad; 

mint a kakultkos óra; meghajtom, mint hetJ:yi rablót a lavina; 
r 

meghajtom. mint kovács a patkót; meghajtom, mint pf!k a kifli:!:" 

kevés. mint a vasárnapi t{zórai/ mint Auscliwitzban a tízórai/ 

mintO'Mackó sajtban a brummogás/ mint Camping sejtban a sátorvas! 

mint Zsanán a poroltó/ mint erdótúznak a vizipisztoly/ mint ele

fántnak a normál tampon/, mint dobostortortában aritmusérzék/ 

a trójai faló az epszoni derbin; fosik. mint a pelikán; kicom

bosodik. mint hegy~ hahgya a lavina után; stb. 

2.Közmondások: A parancsot megbaszni nem szabad. mert csak 

szaporodik; Ami kerek. viszik. ami.szögletes, gur{tják; ~ 

már szívás. legyen nagy; Kopasz vagyok - felmoshatok. Gumi va

gyok - i?~,~:: __ .'~ ,:pattoghatok. Öreg vagyok - beleszarok. 
~ NeM V;)\)~,,;. ,je. ,,~tJ~~ ~~:I . 

J. ParancsnokiPtVszólások: Lecsukatom t1Z napra. ha nem 

elég. egy hétre; Jaóska ta. kinyomom a szemed. miClt a fogkré-
° >I 

lll.!ll; Maguk ott ketten. jó trió lesznek; "Jobbra nézz"-nél úgy 

vesse a fejét. hogy a takony hétszer csavarddjon körbe a fején; 

Hem vagyok szép, de roppant geci; Szigorú vagyok, de igazságtalan; 

Itt minden fos és trágya; Én magukat megszivetom, az garnitúra. 
r ' 

4. Ve~yszavak: FutásI Kéz feljön, láb kipörög! Jobbra hu-

gyozz! 'Jobbra húzódj!'; Száraz ágl'Század állj!:; Brekkbe le! 

'guCgolásba le!'; Irány az ég.:,alja. cél az isten í'asza! ~aro
dó! Villany leó!, EgI-kettő, egy-kettq~ Bas~ a festő. ~ 

./1_ ,/ 
eSk: az egyik. rJind a kettő. Egy-kettŐT egy-kettő. 
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5. Acentivet; laszereléssel kapcsol~os szólások: hosszú 

á centi. az égil;ér; sárkányt lehet vele eregetni; elhúzza a 

kezem; a klubszinttól a földig ér; 77 napja van még: basznak 

á hetesek; leesik a 78; 77-re rú~ja a takarót; közeledik a 

les2ierelés: már pirosodik / érik/ a katonakönyv; nekem. mindegy 

"~f ll, III napja van'; nekem nyolc '8 napja van'. 

6. Az öregek mondják az.újoncok bosszantására: még éga 

csikk. amit civilben eldiilbott; még csakmoat teszik el a szemé

lyi ip;azolványáty hozzá képest á villanykörte. hajas ~; 

hozzá, '(épest a grillcsirke • copros indián; van még ez'eregy 

éjszakája. ffiL~vi napja van. mint medvének a málnásban; annyi 

",napja van, mint búv5skockán a variációk; még el sem ültették 

a fát.amelyikből a oentije készül 'még nagyon újonc vagy'; 

kötekedésképp mondják:' Azzal a szemével néz rám. amelyikkel a 

kutyára szokott; Ne nézzen rám. m,Jft rosszabb, mintha az 

anyámat szidná; stb. 
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A ,~AI ,[.AGYAR I{Ae~mJAI ZSARGmr 

/szójee~zék.1979-1983/ 



Sz.!. Addig 
háztetőn. 

r. 

takaritsd az ablakot. mi~ nem látod a lovat a 
IS/; Addig talcarhsd az ablakot, mig haza. nem 

~
' raH!LJR/: /felesleges illUllkaként 
_ zésének "meghatár.ozása"/. 

AG fn 

végzett ablaktiattitás 

szomszéd 
látok 
befeje-

Sz: /H,R,S//Száraz ág!: Század állj! /a hasonló hangzású vezény

szót helyetr;~iti , nemhivatásos lcatonák /pl. századiiCyeletes/ 

1
/ használják, ha a század hivatásos paran3snok nélkül vonul vhová/. 
ÁG". fn v'. 

Sz: l./Tf./::1'e simop:assa azt az áRyat. mert elélvez! :/a;ckor mondják, 
ha v,;:i ágyazást színlelve próbál kibújni más ffiQl1ka alól!; 

,/ . 

2. /H,N,l1,S/"Ap:yakat kihúzni!: /az.ágyak rendbetételére, a pokró-
cok kisimitására való felszólítás, ne~ivataljs parancsszó. Szinte 

kötelező elhangzásakor megkérdezni: Hová?/;J{penészedik az áp:y 
alja:/H,S/: /sikálás után a nehezen feltörölhe"tő helye:',:en 

- ilyen az ágy alja is - fehérlik a szárad.ás után látható, ott 
maradt tiszt{tószer maradványa/; 4.A~kukk tojt a ma,-'a ágyába? /I/: 
/rosszul beágyazott ágy láttán kérdezik/. 

:/'A'!:I'lA fn 

r' 
~L , 

L/f(iv/robbanó szerl;:ezet, robbanó lövedék; 2. /'I,N ,3/ széklet 
. /erdón, mezőn/. 

,/A~CTA~~I";~pfTÉS fn 

l./lliv/ akna/l./ elhelyezése, mC(ködésbe hozása; 2./:T .:;f, székelés. 
,; 

jA- A"'TJI o'mE'·.., " ~/,t .u ..... ~.u J. .l\. In 

/hiv/ a laktan~aközpontitere, itt zajlanak a dfszszemlék, 
parancskihirdetések stb. ; 

Sz: /K/ Hol az ala:mlótér kulcsa?: /kérdés az alvó társhoz, hogy 
felébresszék. Az ala;,ulótérnek természetesen nincs kulcl3a./. 

AL"SS fn /H,L,H,K.Il.,S,V/ 
alezredes. 

alhadnagy. 



II. 

/ALH~'ITlJÉD :fn IH'~'K, I" SI 

/' ALL:;S;= lcatona Ife,::yelmezGtlen, ügyetlen stb.l. 

Sz: IH,:c,~r,R,s/ -[[elyik a legnarYObbállat? -A szolgálat.:/az 
, Ug~reletes'h bosszantó találós kérdési • 

/ A'r I ,\ IT' ~!'~iF) 'll fn V ' .U1.~ .,'n.'. . 

Sz: Isi Irem állatkert ez! Iti. a körlet/: Iválasz a "Van f'ókátok'?", 
f va~:yis felmosóron2,"yotok kérdésre:1 Nincs. 

,/ MiAHDAV.3K Isi 
Iszármazáse ismeretlen, használata és jelentése megegyezik az 
annyiéval,l. ott/o 

í -AN~rYI nm , . 

/ 

/' APA 

Sz: 1./H,lIT,S,VI:Alli"lyi!:Kész! Vége va.'!! :~i:adegy! r,fiár nem lehet 
rajta segíteni. IJlllost már a.1'J.:.'l.yi! Annak már annyi! /; 2 •. Neked 

annyi!: ezt még megjárod, megverlek. IH,K,i'T,R,S,VI 
fn 
Sz: IK,H.R,SI Hány apád van?: Ikérdés a menetelő alakulat parancs
nokához. aki az alakulatának beszámolva meg is adja a választ: 

i Egy-kettő, egy-kettő!llvö. iskolai. 

J APU fn IL,31 
parancsnok Inem feltétlenül kedvelt személyi. 

VARC fn 
Sz: IN, R, SI Az arcod befogod !: Hallgass! 

ÁRVAHÁZ 

/ Sz: 
i/ATOrflIf,AG 

Sz: 

fn 

IRI/Kevés.mint árvaházban a szülői ., / 

fn '~- : 

IRI H~~~dj\~er-/ mint az atommag! 
}- ~-: 
'/0 

értekezlet. 



·.6AB· fI"I ~/.l.,J v';) 

bab 
vTIAJ fn 

III. 

B 

fn Isi 
Ivmilyen étell. 

Sz; ISI Csak az a baja, ho&~ az anyja picsája nem volt szecska-
vágó: IgyCílolt emberre.,. ált. parancsnok - mondják/o 

~~L~ATOLL fn III 
a matrac ból kihulló és más helyről az ágy alá került szösz. 

-' BAKELIT f.n 

/ 
telefon IÉA.II,4:9!. 

V BAI,LOUKA131l'T' fn 1:31 
314-es kabát Imikádól 

Bl\LHA fn 
oregkatona IÉA.II,4:9/. 

BARÁToaSTrulJI fn ISI 

bélés nélkül. 

/ Ifenyegető-lenéző megszólitás/. 
VTIASZik ts ige , 

Sz: l. IK,JJ,R,SI !Vigyorog. mint akit baszni visznek; 2./IIt 
;/Basznak a heteselé::thatosok stb.l: 77 166 stb.1 napja van a 

leszerelésig. 
~EHÁIty tn ige 
~ S~:/H,SI Olyat 'benyomok, hogy benánysz: megverlel{. 

n"'L~S7.A"I" t i ' . . '.J_,'1I .~ ::.J ,~'I.. ,>... n ge ~._-

Sz: 1./H,:{,L,'J,R,S,Vli·neleszarik az egészbe; rJagy :1vben 1:>ele
szarik: nem érdekli, nem csinálja; 2./H,R,K,S,VI 
Kopas;z; ... YaG"Yok - felmoshatok, Gumi vagyok - pattoghatok, Öreg 
vap.-yok-- beleszarok. 

,/BÉLDÓZER fn INI 
nagyevő katona • 

. DÉLGÉP fn I~I/ 
nagyevő katona. 

E]~rZIIi[GŐZ fn 
3z:/S1 3enzingőz van!: Ifenyegető felkiáltás, ha az újonc 
motoros fókával próbál meg Zelmosnil. 



IV. 

,fl 

II BEönT TiT Ige I S ,Hf; 

sikáláshoz vizet önt szét a körletben ll. sikálás/. 

V BESTOKIztk ige/H,K,L.D,R.S. V ,",;:JI ' 
l. I'cnl stoldjkésztt i 2./t;sl ",za a nadrágo t Izubbonyt stb.l: 

, belehajtogatja a stokiba 12.1 a nadrágo t Izubbonyt stb.!, 
BEsz6DÁz tn igelN,SI 

a sikáláshoz,szódát szór szét ll. sikálás/. 
u/ i BESZÓR tn ige Il'J. Sj 

a sikáláshoz vJlilyen tiszt:Ítószert IUltra. szóda stb./szór 
szét ll. sikálás/. 

J BETONKEYT!)RŐ fn Isi 
J olyan katona, aId mindig kavar ll. kavari. 

J'BEULTRÁZ tn ige IN,SI 
,,' sikáláshoz UHrát szór szét ll. sikálás/. 

L ' 
',/'3ICIKLI fn , 
. Sz:/H.'{.N,R.sl TOlja a/piros biciklit: "pedálozjik", nyalizik. = ~ 

alattomosan, mások rovására hízeleg. 
lY! nr;wSI mn ISI 

jó, ldt-íJ.nő laz ifjúsági nyelvi bika 'ua.· szóból/. 

Sz:l.liI,SI N§m biri: ~Jem Ibármilyen parancs megtagadásal. l~em 

, biri megcsinálni: nem csinálom megj 2./iT,S/ Nem biri, csak {gy. 
~m biri máskénPI jválasz bármilyen irigykedő megjegyzésre/; 
~ IN ,RI Gondolom, el birom látni:Igen Ilgenlő válasz bármilyen 

parancsra. ,kérésre/. 

L/BIRTOK fn IH,N. sI 
c:yakorlótér. 

!/BIVALYTEJ fn IH,K.~TI 
, feketekávé - "13o:cor békésen regc;elizett. aznap sül t 'szalonna 

volt, bivalytejnek becézett feketekávéval."/,:rány napod •••• 39/. 

<./'l30CIPULL?~AN fn IN, R. SI 
Ikatonákat szánitól marhaszánitó vaCon,. 

teil BO;WRUGRÓ fn I~T. R. SI 
lövész /tkp. nyúl, l. ott/. 

n"o"om-'A ~ I ... J-' .'.l..L V l.n 
.' ..• ~ 

Sz:/K,N/ ;;:áskor ha;joljon közelebb a borotvához!: borostás.: 



! 
I. I SZ: II-Tapolca?/CVér:;ed van, mint a botnak: Itréfás fenyec;etés/ • 

...... #./BRÁ.7>mR fn IH,Í{,L,N ,R,S-;VI , { .. " 
hJ.mvesszQ •. 

mn:t;\'fl1./thsp 
gugg:olva ugrálás 11Ilint testedző gyakorlat és bUlltetés/; 

Sz: IS~'tJ/ .13re.l,kbe le!: GuC;golásba le! Inemhivatalos v0zényszó/ • 
. J Bm:KTEL tn ige I,f ,SI 

guggolva ugrál • 
. BRIHI fn IN, SI 

. pihenés, pihi • 
• 1{> 

.: BI-{OKI fn IS?~TI 

himvesszo, bráner. 

1- BUFF fn . 
v/ 1./N~S/ .rakéta-páncéltorŐ IHFG/; 
e- j 13UKTAl fn/H,N,S,vl 

lebukás. 

(./BUKTA2 fu In,IrI 
aknavető. 

~BUI.A.FON fn ISI . , 

~uff /1./. RPG. ( <. 1oL.W>~?J)~ ) 
v>'BUl'JGI fn IS,NI J 

.. l. búvóhely;f. a búvóhelyen való sumákolás, pihenés. 
;", 

j'! BUNGIZik tn ige Isi 
!elbújval pihen. 

·-BUl'JKER fn I§,L,K,NI 

/'. ~Vóhely Ipl. a futóárokbani • 
V131'.R1XO fIl 

l. modortalan, faragatlan, hülye ember; 2. IL,sl Inem ro:'banó-
. f' ! l"t' . -PG " . / eJes o erJ. ~, -:-grana •• 

t.,.AUHXÓKÉPZŐ fn IK,L,N,SI 
tiszthelyettes-képző iskola. 

~ZnJ fn 

? IÉA.II,4:9/. 



VI. 

"I'" t/ BUTT Isi 
_ Ihasználata , jelentése megegyezik az annyiéval, 1. ott/. 

t?13~VÖSKOCKA fn 

ációk: újonc. 
Sz: II-Tapolca?1 Annyi :nap.ja van. mint b':!vöskockán a vari

C~ 



VII. 

a 

/aÁPAFOGAS ron ID.n,sl 
N a surran6 akkor, ha a talprész szegélyének recéi között 

;' szennyeződés marad, és emiatt csikosnak látszik. 
/aÉNÁPOLYI fn IH,K,L,I~,SI 

l. a vitaminos nápolyi; 2. "C" kategóriával besorozott katona. 
aErI'rI fn IH,K ,L ,n ,D,R,S, VI 

::/'1. szab6- vagy más centiméteri Rendkivül fontos eszköz a hadse
regben: az erről naponta levágott centivel számlálják az öregkato~ 
nák az utolsó 150 napot.' Easználatát külön s:3abályok határozzák 
megl más-más szinG a különböző alakulatok katonáinak centije, az 
újoncok nem ny,nhatnak hozzá l"Ilé . é ,et! nl, a gumik csak akkor 
vehetik elő az övékeil, ha az örege k kevesebb, ment 50 napja 
van hátra stb. A/centivágás miüdennap a kikép3,!siidő befejezté
vel történik Ivasárnap reggeli utáni, az öregek a folyosón han
gosan ordibálva hirdetik:Öregeknek 32. gumiknak dik6 Iv. győri 

rádió/-o ez ugyanis el{lwr kezdi az adását -I. kon8.szoknak takari
tást megkezdeni! vagy Még 32 nap és vége! Akinek nem ennyi az 
mind kopasz!Kerek számokhoz érve különösen nagy az ün:n.ePllés 1150, 
100, 501, ekkorJrobban az ötven Iszáz stb.!, amit igyekeznek való-

~ , . 
ba\'\. rolJbantaui. "'mr ekkor lövészet van puskáb61, lovegből stb. 
lövik \:i, vagy felrobbantják az e ;)élra rejtecetett füstbombát, 
petárdát. A centit, hogy jóllehessell játszani vele, előbb ben
zinbe~ke-ll áztatni néhány !"lapig, majd összetekerve megszár:l.tani. 
Ekkor a centi merev lesz, és rugózik !\~átszik'a centi I.Collos
tokot is lehet centinek használni, de ezt leginkább a~kor hasz
nálják, ha az alakulat jellegéből adódóan később szerelnek, mint 

J 

más alakulatnál, s az ily módon adódéj!'ráadás" na')okat számlálják 
a collostokon. Ezt természetesen faragni kelle!; 

/2. WC pap{r. 
Sz: "Í./S! a oenH az égi g ér: még nagyon hosszú; 2."/3! még sár
kányt lei:et erer'etni a Jentivel: ua.; 3~H,S! elhÚzza a centi a 
kezem: ua.Jti. .nehéz!; 4/!S! kirántja a centi,\a sorból : ua.; 

v~,. !S! A ,Jenti a klubszinttől Iti. ez vol t a legfelső emelet! 
~ földi~ ér: hosszú. 



YIII .. 

/CENTIVÁGAs fn lH,R,sl 
az adott napot jelképező centic1arab levágása ll. centil: 

/cET fn 

öregkatona./ÉA:II,4:9/. 

Sz: IH,K,S,VI Eeg cet: ua. 



IX. 

cs 

~;3AJKA fn II-I,K,L,]lI ,R'öV • S ,Dl 

evőcsésze fedővel. 

t/~/~;SÉEFj? fn /s/ 
csapatfelder1tő I a cs.f. rövid1tésból/. 

CSELLÓ fn ID,H,K,L,N,R,S,VI 

konyhai kiseg1tő munka 124 órás szolgálati. 
V""'esEuóPÉI{Á fn IE,J" ,N ,R,SI 

/ a konyhai kiseg{ tó . munkások parancsnoka, munkavezetője. 
VI' CSBIJLÓS fn D'iH, K ,L,IIT ,R, S. V I 

konyhai kiseg1tő munkás, . 
/-JS~JJLÓZik tn ice ID,E,K,L,N,R,StVI 

konyhai kiseg1tő munkát végez, ill. oda van beosztva. 
- CSIGA fn 

öregkatona IÉA.II,4:9/. 
t/" esn{ÁGÓ fn IRI 
~ "ver,ekedés, vérfürdŐ Itréfás 

eSLa< fn . 
f t " , 1 ' t "i" , l I I enyege ozeSKen : vS .Kabo esz .• 

/ SZ: . . /S~ Nég ég a csikk. amit civilben eldobott: újonc. 
(/ CSIKKTs.:":STES fn IN, sI . 

I A ssáf,-adszinten, körletben eldobott csikk eltakar:!. tása bünte
tésből. Ind:ltványozója a század ügyeletese, vmelyik tisztes 
va2;y öregkatona, A találtcsikket kiviszik az udvarra lmindig 
az újoncok a szenvedő végrehajtókl, ott gyalogsági ásóval sirt 
ásnak, majd szabályos.gyászszertartással - d:lszmenet, "diszsor-

/ ti!z" -stb. - el temetik.l. 
V CSILI-VUI mu ISI· 

.' kifényesi tett, megtakar{ tot t , csillogó-villogó. 
/ v6 SILLAGHULLÁS fn /L, ll, si 

Itömeges! elŐléptetés, 
-CSISZKAT'-L-PUaOVÁI,. ts ige 

megtakarlt Ipl. fels ;ereléstl - "m{gmikényelmes irodánkban 
ücsörgilnk~ ki' fogja helyettünk a csúmnlcat osiszkatolni-pucoválni? 
~dllensőséges zsargon:" leford1tva azt jelentette, hogy raktáros 

'raktáros oda, továbbra is ki kell vennie a részét a fecyver
anyag karbantartásból."!Hány napod ••• ,58/. 



~ocscrsz fn IH,;V 
~J c~ocsÓ/2.1. 

CSOCSO fn. 

X. 

l. IS.KI asztali foci; 2. IK.HI öreg (v :öregkatona. ,. . 
. ~/CSOKA fn ID.N.SI 

ember. katona. 
i/CSÖRÖ~1lP fn Isi 

/ harckocsi la csörömpöl-ből/. 
V CSUPOR fn Isi 

I ·ta.,·· "1 ua •• m:Ln KocsOg. 
-CSUTAK fn 

• . felmosórongy IÉA.II,4:9/. 
/ I 

U'CSUZLI fn IE,Rl,L.N.R,S.VI 
, legyénil lőfec:yver, ált. géppisztoly - "ki fogja helyettünk a 

csúzliukat csiszkatolni-puct!lválni?"/Hány napod •••• 58/; IÉA:II.4:9/. 
CSÜLÖKÜTI fn l,r,R,sl 

a konyha ügyeletes tisztje Ivö. ~/. 



felmosórongy /ÉA.II,4:9/ • 

. D:?:ZODOR fn /1'J, S/ 

XI. 

D 

.- a konyhai hulladékot, moslékot elszállitó lovas kocsi. 
/. DUÓ fn /N. S/ 

.' l. ágy /ÉA.II,4:9!; 2. pihenés, heverészés az ágyon. 
\/;DIKÓZill: tn ige /N, S/ 

. / 

az ágyon heverészik, pihen. 
DIÓVERŐ fn / 

1. géppisztoly /ÉA.II,4:9/; "t/S/ a ;nesterlövész távcsöves 
puskája /Dragunov/; 
világháborús hosszú 

24/ • 

3. "a haverom elvitt egy dióverőt - második 
szovjet puska - , és elment vaClászni"/Futkosó, 

,>-/ DOB13AHT tn ige /N ,R, S/ 

megszökik jál t. ker1.tésen keresztül/, engedély nélldil távozik 
/ideiglenesen! - "Most is égett a torkom, szóltam az egyik 

' .. ', .srácnak, dobbantottunk, és átugrottunk a keritésen. 1I 

/Futkosó,25/. 
DRAGUNOV fn /S/ 

; 7,62-es távcsöves puska.. V DRÓT fn 
,/ . SZI/StV/ Drót őrnagy irje a kilépő;)ét: a keritésen át kiszökik. 
V DUMA fn . 

SZI/D,H,HtR,S/ ]uma kilőve!: Csend legyen! 
~. DURUl'm fn 

géppisztoly /ÉA.II,4:9!. 



XII. 

E,É 

~ EG fn 

. Sz:/H ,R, VI Mire te leszerel sz , bedeszkázzák az er'-et: soká szerelsz. 

[/EGÉR fn III 
előfelvételis.katona, II-Szeged?:1 imnort N: kUlföldre felvett 

elófelvételis. 

Sz:l./H,K,S/'Ee;y az egybe, mint az egerek negyyenegybe': lmindenes 
'''--' szólás, leginkább töltelékként, mindenféle jelentés,llélkül, néha 

'igen, pontosan úgy stb.' jelentéssell; 2.lH,~,S/(l{avar (futkároz, 

l:.Qhangál/. min'~ a mérr,;ezett egér; 3./s1 ~basznak,mint negyven

ben az e!':erek: vigyázza.'1ak, mert pórul fognak járni. 

zry szn 

Sz: IL,}T,S/ Egy-leettő, egy-kettő,., l1aszik a festő, tiem csak az 

egyik. Iv;ind a kettő. B.'!.y-kettó, egy-kettő •• ,: Inemhi vatásos 

parancsnokok kedvelt beszámolási módja/~ 

J!:LMmm ts ige 
{./ 

Sz: IR,K,L,N,S,VI Elmondanám •••• : Ibármilyen mondanivaló bevezeté-

, se, enyhén dicsekvő, nagykép,1skodó hangs·tÍllyal/. 

(/'ELSill;lÁKOTJ ts ige /H,K,L,!IT,R,S,V/ 

1. sumákolás segitségével elkerül, megl.Í.sz vmit; nem csinál meg 
vmit; 2. eltitkol; 3. ellop. 

V/ELSUN1>.ryOG ts ige /H,L,N~SI . 

elsumákol/1./. 

/ J3JLTÁV fn IH,K,L,N,R,S,V/ 
'/ 
l- 1. el távozás; 2. el távozási engedély - "Én gyakorló ruhában 

voltam, el'~ávom se volt ... "/FutkosÓ,25/. 

Sz: 1./li,K,L,R,S/ eltáv helyett hadtáp: váratla.1'l szolgálat miatt 

~ ~,j:aÉli·~~tl ~ &tt~~'l'; 2./E,R.S/ ruszki eltáv: eltáv 
a kapuig meg vissza la kapuügyeletes vmilyen ok ~I!iatt nem 

engedte kij. 

---ELVARÁZSOL ts ige 

Sz: /H,L,!Ir,S,v/ el van varázsolva: Inem ésszer3.en, a normális-

. tól eltérően viselkedik, cselekszikl. 
/ 

V' ELVITORLÁZIK tn ige IL,K,i'r,S/ 
elmegy. 



XIII,' 
,i' 

l' 
1./ ElJ.03ER fn 

Sz: /K.N,S/ Két ember ••• lesináljon ezt vagy azt!: valaki 
csinálja meg. 

ÉN nm 

Sz:!H,L,N,R,S/ Majd én ••• /megcsinálom/:/felszól{tás, csináld meg!/. / II ENNYI nm 

Sz: IH,K,N,R,S! IITeked is ennyi?: Nek.ed is ennyi napod van még 
h(~~? /kérdés azújonchoz az öregkatonától. orra alá lóbálva a 

/

' centi t/~ 
./' ERED tn ige 

',' , Sz: /R, S/ ",Er~a~d".jj~c~s:;a,""ku.c.....;k",e:.:!r:'<{:.lt1.!s~d~b~e=..:.!: /kedélyeskedő szólás, néha 
/ biztatás, nem jelent se:nmi ti. 

ff ERDŐT~Z .• ;n, 
j Sz: /R/(X:'evés. mint erdőt{lznek a vizipisztolY. 

~ .;Y 

,/ ERESZ mn /L fR, s/ 
, rendszeres:ltett laz r.sz. rovid1tésbŐl!;CV alsó: alsónadrág. 

~sSZERIl Iiln 

Sz: l~T,R,S/ Nem ésszerll. de roppant katonás. 
~ESZVÉaSÉ fn /S/ 

személyi vegyvédelmi csomag laz SZVCS bet';:szóbóll. 
_Ett nm /S/ 

" egészségügyi laz ~ rlivid:Í. tésbŐl/ • 
\;/ EZEREf1.Y szn 

Sz: /H,K,N,R,S/ Van még ezeregy éjszakája: újonc. 
EZERl'UPU fn /H,L,N ,R,S, V/ 

újonc. 
EZREDDIS3KÓ fn /H,K,L,N,S/ 

ezeredsorakozó. 



XIV~ 

F 

'" /jA fn 
Sz: 1. /H,Ie,S/ Még el sem ültették azt a fát. amiből a centid 
készül:/az lJ.jonc elkeser!tésére, bosszantására mondják!; 

./i _ 2./TJ,R/ Kint ül a száraz fa mellett: ütgyeletes. 
l/ FADUCÓ- fn 

Sz: /S/ fadugós kézigránát: /sokszor fából készült! gyakorló-
, 't i grana. 

,l FAGATYA fn IN ,R! 
, vatt ás , nadrágbélés , tundrabugyi. 

v"FALÓ fn 
Sz: /R/:' Kevés,min.:l a trójai faló aZ:-fepszoni derbin. 

vlFASZ fn '--- / 

Sz: lt/K.L,H,S! Faszom a füledbe, hogy legyen tengely a fejedben: 
/a másik trágár szidalmazása!; 2./H,K,L,}! ,S, vU halál faszára: 
a fenébe; J./H,K.L,N,S,V/~eleveri a,Taszát:nem csinálja, nem 

foglalkozik vele,; 4./II,H,R,S,V/~ fasz kivan veled: elegem van 
belőled; 5./K/derékba kapta a faszt: nagyon megjárta; 6.!K;H,R.V/ 
Áll fasz a lakodalomban: esetlenül, nevetségesen áll; 

7./K,H' l1'<:lhaHottam őket az isten kóchengeresfaszára: elzavar
tam őket; 8.~~/ Xi lehet tapogatni a halál f~szára: takarodj/atok/!; 
9./~redj az isten faszára, és mondclmee, hop:y én küld-r.elek: 

I 

takarodj; IO./V/ TJps forog,min'l; majom faszán a stanicli:forgoló-

dik a sorban. 
FAS~I ín 

Sz: /S/ Gyere, faszi, gornbozni l: /bizalmaskodilc/. 

fótörzsőrmester. 
i;{ 

V~EJ fn 

/ 

Sz: /I-~Iaskunféle[;yháza?/ "Jobbra nézzM-nél,b:y vesse a fejét. 

hogya takony hétszer csavarodjon körbe a fejénl.:/a vezényszó 

"szemléletes" magyarázata/. 
" j" 

il FELCSER fn /H,K,L.N,R,S,VI 

egészségügy.i,tanfolyamot végzett ápoló - "-Szintén orvos tetszik 
lenni? -?Tem, én felcser vagyok."/3utkosÓ,J5!. 

___ FELK6COL ts ige 

felmos /ÉA.II,4:9/. 



xv. 

~'5LSŐÁGYAS F~r IH1D,~T,R,S,vl 
,djonc laz újonook ugyanis ált. a nehezeb~)en beágyazható és 

,/ minden szempontból kényelmetlenebb felső ágyat kapják/. 

V FIATAL mn és fn ' 
/ r. mn IS,R,NI újonc; eJ gyikversenyző. II. fn IS,Pil ú;jono. 

t!FIRKÁSZ fn IJ,R,SI 
írnok 

''''''"FOGDA fn IH,K,L,N,R,S,VI 

az a helyiség, ahová súlyosabb vétségért a katonát bezárják -
J 

1130kor csak egyetlen éj szak'Lát töl töt~a fogdában"/Hány napod ••• , 
411; "Aztán a fogda egyszer') vagy szigori tott, másna'(lonként 
kenyél'rel és vizzel ••• " IFutkosó, 211. 

"~FOGDAS fn I:' ,K,To,N ,:l,S, vI 
a fogdába:1. őrzött katona - "az őr szobát és a környékét a fogdások 

tartják tisztán"/Hány napod ••• ,411; "Ninos oipőfúzője, d'erék-

. / sdja, sapkája. lWaga fogdás."/LegendáriÍlm,137/. 
VFOGSZI fn/H,T.~ ,L,]'! ,R, S, V I 

. fogda. 

~Ó~A fn ID,H,K,L,N,R,S,Vi 
~;" l. f~lmoSÓrOn~y !ÉA.II,4:9!; 2. felmosás, fókázás. 

tflO,(AVADÁ;~Z.I1T fn /",S/ ' 
a felmosórongy keresése. 

VFÓ;cÁZik ts ige ID,H,K,L,N ,R,S,VI 
felmos; 

Sz: faltól falig fókázik:a folyosó't szélességében egy lendület
e tel mossa fel. 

I~ÓKAZSÍR fn ID;H,I'i:,L,R,SI 

az ,MN-ben rendszeresftett Hydrostop oipőkrém. 
_FOLYOSÓ fn lii,R,sl 

hosszú tv, té "':1' alakú, nagy eV :/a század szint folyosóil -
"Kókai, te marha, felh'lzod a hOSszt). folyosót • "/Revival/. 
fn 

Sz: IK,nl Itt minden fos és trágya!: Ivéleménynyilvánitás az 
"uralkodó állapotoltról "I. 

- FÓS'3ER fn IlJ, SI 

elbaszott tv: szerenosétlenkedő, ücyetlen alak losak ebben a 

szókapcsolatban találkoztam velel. 



j;'/~ •• nm/ A.l!O 1'"'/ i/ .~ OL,-". JRV.Ln '" 

~ felderítő. 
---FöLmh ts ige 

XVI. 

.; Sz: IH'iK, VI rTe h~ízzá fő!: ~Te mérgelj! Ffai!,yj békén! 

hÖ"TÖK .... 'fn IH,f'~,JJ,U ,R,;1,V/ 

~. parancsnok. . 

VFŐTÖRZS ín /H,K,L,:r,R,S,1.r; 

. fótörzsőrmes-lier. 

VPUT. .. 4.8 fn 

Sz: /il,;~,L,IT,R,8.V/ ;Futás! Kéz feljön, láb kipörögj: Ivezényszó, 

"macyerázattal"l. 
FTJTI fn /H,K,L,]\T,R,i3,V! 

, futkosó - ""3evallom, kicsit fél tem a futitól ••• " F8'utkosó, 26/ • 
I 

II "ure~wsó fn j"' ,K ,L ,:T ,R, S, VI 
büntető zászlóalj - "'Ei együtt jöttünk a futi-ba/az elitéltek 
maguic között futkosónak h{Yják a fe~:yel:J,ező zászlóaljat ,mert 

/

' .1 "Sokat kell rOhangáL1i, ezt rövid:ttik le futi -ra/ ••• " !"IT'utkosó. 28/ • 
J!'t'tTO fn I~l/ 

töl tŐlce::;elő /a harckocsiban/' t 



XVII. 

G 

\/" GALA1fi3S-~AR fn 

.

/ '.,.,,, Sz: /sl Betakarlak, mi~t Szent Niárk teret a galambszar: megverlek. 

1/ G.,vI fn . ,/ 
Sz: 1./II,K,L.N,S,V/'a véres secibe: a fenébe; 2. IS/ ep:v§lmista 
elővett geci: előfelvételis katona. / 

f/GE0ISTA fn 
, ,/ "z, ISI ,f .... ;. . 

·'·;}'~ITÁR fn 
eyetemí ,p;ecist.~: előfelvételis katona. 

géppisztoly VIA gitár bátorságot ad. Az ember meg érinti a 

hideg csövét, megtapogatja a tárat és mecnyugszik."/Néphadsereg, 

/ xrc,l:J/. 
( GLOTTI-FLO'T:l'I fn IS( 

l tornanadrág, klottnadrág. 

ti aÓL'zA fn IH,S,V! 
az a személy, aki - ü:::yeletes, para:.'l.csnok - feltúrja, szétdobál-

" , -;ja az ácyakat, kidobálja a szetkrenybol a felszerelést, va:~y 
" azért, hogyarendrakást gyakoroltassa, vagy büntetésből, vagy 

.
/ .. './. pusztán szórakozásból. 

V 1!Q:1:mÓC ~. ,. 
ISI feci gombóc: előfelvételis katona. 

,/cmm fn 

S -, d . . d . dd I l-I 'T 'T si l z : -. on J a, W~ a gon cl a.: mon . t, .~'" , .:.~ , ' • 

. J4GRILLC SIRKF. fn 

Sz: lu,S,VI Hozzá képest a grillcsirke copfo_~ indián: líjonc, 
; 1 . j Kopasz. 
GULYÁsÁGYTj fn IH,K,L,H~R.S.VI 

mozgókonyha, . tábori konyha. 

"~l Gm'"I f ID T.T Tr - ,., R ~ 'TI 'Jlb.!. n : ,;:,J..'\.,JJ,.,,",.I. ,~,~ 

.máspd:i,lc.icl'J.I?Eelakos kai;.ona, már nem kopasz, de még nem öref~t 
,,- . - -- ~-~ cl . 

EA.II,4:9: "utalás a szbócentire, hOGY még rengeteg napja van, 

nyúlik, mint a gumi." - ~ud'tommal a gumi azért gumi, mert már 
nyugodtan lehet nagy szá'ja. ugráltathat ja az üjoncokat, mint 

ahoG~ a következő mondóka mondja: pattog~at. 



• 
XVIII. 

Sz: l./Ii,K,R,S,VI Kopasz vagyok - felmoshatok, Cumi vagyok ., 
tlattoghatok, Öreg vagyok - beleszarok:; 2.lii;'{,S/ Öregeknek 

102. gUuWknak dikó l0Jőri rádiól, ,kopl3;szoknak takar:Ctást meg

l~!-&~: Icelltivágáskor ordibált mondóka; vö. Qenti/. 



XIX. 

GY 

/'GYAKSI fn IH,K,L,N,R,SI 

/ gyakorlat. 
/ GYA:{TÉH fn IK,L,N,T~,SI 

/ gyakorlótér •. 
,/ G"ALÁG"TJ fu IN/ 

/ r;yalogsági ásó IÉA.II,4:9/. 
~f~ Á' , GVAL SO fn IU,K.L.lT,R.S,VI 

g'alogsági ásó Ikb. 50 cm hosszú, összehajtható. deréksz:ljon 
/ hordo tt ásó/. 

v'c,"ÁSZVIG"ÁZZ fn 

temetési szertartáson has;;nál t vi eyázzmene t • na[yon lassiÍ. 
~G'!ATA fn IK,L,SI 
. / gyalogsági 
l/ GYB?TGf~K~DÖ fn 

taposóakna la ("'ATA rö-vid1tésből/ • 

/ a lalctanya "kórháza". 
GYlli'rG'TSZ fn 

" I C;1engélkedő. 
/ravI"-ru'" f ln" L "T .., S VI t/ \l" .'~ f'_l·~'.) n ' .. '. , !ol.. , ,.t'J t 1.", , 

/ h:1skonzerv Iri tk. konzervl. 
-!L-GYOPÁR fn 

,í.jonc IÉA.II,4,:9/. 
~,rOPI fn 

újonc IÉA.II,4:9/ • 
. 1. .. , 

-GYQICER fn 

újonc/ÉA.II,4:9/. 
-~YUFA fn 

újonc IÉA,II.4:9/. 



xx. 

H 

0JÁ fn /II. S/ 
/ helyettes!a.lli... rövid:!. tésből!. 

" t.,,/' HAT) ín 

, Sz:/H,R,s! tértig ér a hab::lagy snálás fO:.yik ll. sikálás/. 
ti HAnT Ár fn 

l. ellátási csoport; 2. /H,K,L,N,R.S. V/ konyhai ldsegitő ffillrlka; 
/' cselló;.3. /H,K,L,~J ,R,S, vt a csellósok összefoglaló neve. 

, j;'!' .. 

ir' EADTA?OS fn 

I 
konyhai kisegftő munkás - "Hadtáposok sorakozól"/])Téphadsereg. 
XIII,2:l6/. 

H.Á?iÁ fn /H,K,L,N,SI 

harokoosi /a hk. rÖvidltésbŐl/. 
'li' FfJ\.L ;fu 

(1'., ' öreg katona /EA.II,4:9!; /H,K,L,S,V/: öreg rv. 
Sz: IS/ Halat akar tenyészteni?:Kevesebb v{zzel mosson fel! 

V'HAINÁJ!lY ron /3/ 
a következő előléptetéskor majd ~11aGasabb rangot kapó; 
~ tizedes: még őrvezető, de halványan már látszik a második 

előlépc.\etés. 
'v 

. / csillag, várható a~(, 

V TIAYG"A f'l /rj ~/ L'" S/ _. J.LJ:r '. ~ .{..-·\f~\.' f.l.'~ f' 

. hadnagy. 
/UARCI ÖSVÉW" fn 

Sz: /K/ Hova tetted a haroi ösvél1'y!y: /kérdés az alvó társhoz, 
hOGY felébresszék/o 

(f .. 
HARCKOCSI-A'CI\.DALY fn 

Sz: IN,R,SI harckocsi-akadályok vannak a 
-HARC3A fn 

örecl~atona /ÉA.II,4:9/. 
'VRA 'KÁ ' TE' fn 

k
, , 
epen: 

jegyzőkönyv az elveszGett felszerelési tárgyról, 
a leszerelés ufán kell megfic;etni /valósz1naleg 

'hltlen kezelés • rövid:Ítésböl/. 
Sz: IH,"r,R,S! Hátélcá - any;i~eve t:fz ])éldá~'lYban: 
zőkönyv ~itöltésére, ha vmi elveszett. 

borostás. 

amelyet majd 
e <".y T'f'flTr 

l: :. .!.:..=.E:. 

utalás a jegy-



X~l. 

HÁ'EÉKÁZ ts ige /H,N,R,8~V,K/ 
rá (v: az elveszett felszerelési tárgyról jegyzőkönyvet" ve.,z fel. 

I-IATHm'lGER':;S ron és fn /E,I{, 8, V / 

, I. mn N V!C: hatfülké s ~fC; II. fn ua. 

,i';~A7,J\.TJ\."OGAT tri ige IK/ 
haza:nagy. 

);/HBFTIKÉ1!T fn /1,S/ 
Ibizalmaskodó-lenéző megszó11tás/. 

Y.Br'y'j'sNJÁRÁS :Il'n .fH, K,L,N ,RtS, V í 
n 

l. járás egy helybe~n, lehet magas sarok-vagy térdemeléssel 

/a kollektfv büntetés egyik módozata lehelt; 
'-' 

. 2~' I. , l kt f ' ,; _ • .Leny~1;es, a an'Ja ogsag. 

t·:·) "-"'TjI"7)~;'I~1f.- ~tT f~ 
_' · ... .:n"\. . ... n •. ~""'" . ~ \I ..>..J. 

I 
Sz: /K/ Ugy áll o·tt. mint akinek heresérve van: nem katonásan áll. , 

HID fn 
( i l ,., Sz: IS/ lemef:y h~dba: deces esz, lI:~aKad. 

mn IIi,'J,R,S/ / 
h I d ' I hi ... d It' b "1/ ' d h ( d ' , d ~ra os a r. rQV~ :L es. o ; ri szaza: ~ra os szaza • 

v/ HÓ fn IR,SI 
l. a sikáláshoz használt taka:dtó a:lyag /vö. hóesés és sikálás/; 

2. hóesés. 

) 

lsz: '3eta'.carlak. mint Nfoszkvát a hó: megverlek /K,L,H,S,V/. 
ÓESÉS fn /H,8/ 

{ " a, takarJ, t~a Wag szétszórása sikálás előtt Ivö. 1?ü:álásj. 

tÁz: IK,L,R,'~,V/ '3etaka1"lalt, mint :l~oszkvát a hóesés:megverlek. 

i lt~la /ÉA.II,4:9/. 
1"7'fO"N7'''''JNTrA 

'" IT'" S/ .r.l.~ 0:':;'·.}U.':', .),\. .... '1. .J.n ü.,!.'",", 

Drar.:u~nov távcsöves puska. v 
HOTEL fn /J,R,Sj 

" l alt tanya ; Garasin r./: ('aracsi 11 laktan.ya • 
.,; HÖKI fn j'T ,R, 3j 

. harckocsi ja hk.-ból/. 

,!rlőfrÉRózik tn ige j:(,,,T,II,V/ 

naGYon közel áll a másikhoz. 



HUGYOZik tn ige 

Sz: /L,H,S/ 

/ ' , 
ra. vezenyszo 

szóra tér ld 

-',-ffUUÁWITÖRÓ fn 

XXII. 

.Jobbra /balra/ hur:yozz!: Jobbra /balra! húzódj! 

elferd{tése; az olton vonu.ló alakulat erre a vezény

a l~özeleclő jármű elől!. 

Sz: /K/ ",K""e""l ... j-oOf""e",l .. ,-"m",e",r""t'-Oa=-=f",ő",n""b",·k ....... k...,e",ro.,;e",s,,,i=-;a""z",-e>::,l=e=k.J:,t""r,;::;o",m""o""s~h""u",l:.=l",ám,,,',--
törőt:/kérés az alvó táratól, melY,1ek célja csak aJ:1-uyi,hogy 

fölébresszék/o . 



, 

Jrn:5:S7,AK f') 

XXIII. 

I 

I,I 

1. /1I,K,L,N,R,S,V/ nagyobb kiképzési időegység /jelenleg 6 hónapj; 

2. /;l,K,L,N,rl.,S/ az első időszakosok /újoncok/ nG'nhivata1os 

/... i " megszó11 ~L.ása; r1 sorakozó! 
V IDOSZAKPROBLErús fn 

1. /H,K, V /:íj ono, elsőidőszakos 'mtona Iti. ebből gyakran adód

nak problémák/; 2. /1T,R,S1 már'lam kopasz, de még nem gLLrni 
laz öregek már leszereltek, de helyettük az újol1(}ok még ne.l! 

vonultak be; ez mindössze néhány napl. 
~,/ IliI.li'RÁS r&,r ÉS fn 

szemüveces. 
l / Il'F:TTT'A'TO:oS'ZO""T'1T~~T'\T f I1\T u/ ,J .•. U.C:> •. C u .. n u., J. n b 'Ú 

/. ' kistermet{l em')er. • 
V IRA"iJY fu . 

/vezényszó, az ir~~y kijelölése követi!. 
Sz: 1. IK,L,:iT,S! Irány az ég alja, cél az 

Iránv Irán; 3. /L,S/ Irány Surány. 
isten fasza;2. /L,3/ 

kl'C< rR"iIA /H , K/ / 
. la folyosón orditot~ szó, átvétel 

/ met adta:c neki:/ Itt rohadok meg, 
", ... ;;er·· R'·TO K .Dn ;-9 ..I. .'1 .L 

I 
S z : /L , ~T , R , S I "'rK"'i'-":n""a""p;;;.:a""? .... -'I""rn ..... ~o~k:.:?..:..! : 
a zsebéből kilátszik a tOlla/. 

rm;:OLA fn 

~ 'di ' ''3' °b"l a }!'re es· en~ o , 

anyám! Ivo. VILNIA/. 

de értel-

/kötekedő l{érdés, ha vala':inek 

Sz: /H,X,R,SI Hány islcol ád van?:/kérdés a menetelő a1almlat 
parano snokához, aki a beszácnolással rögtön válaszol i s rá: 
Egy-kettő, egy-kettő! /v"O. apaj. 

I S';;'3'T fn 

Sz: IH,;C,:;::r,R,S,V/ ,llil.ssza isten. mondta Jézus, és eldobta a 
keresztet: egye fene,/benne vac:yok/. 

VlCM L,~.DM ) GJ,e..~1(Yj.Vc. 



X1\IV. 

/r~Zik ts ige 

Sz: l. IH.JJ.N.SI Mit mondott az öreg Kis? IAzt mondta az öreg 

~{is./ Ne csak eg:vülil{, igytmk is!; 2. IN ,R.SI TrIit mondott az 

öreg Nagy? Ha nem iszol. bolond vamr. 

ISZ01lYU mu IRI 
I 'aindene s szó. bármire has ,málha tó véleménynyil vánÜás! • 



XXV. 

J 

~JÁRŐRBOMBÁZÓ fn 

olyan ~sizma, amelyiknek az alakja hasonl{t a bombához /ÉA.LL,4:9/. 

_JEJ.JENT ts ige 

bizonyos me'gs'zabott formák :Cözt felettesévei közöl - liA katona 

nem beszél, l1~em' mond, ne.Ü kérdez. A ka'tona jelent. "/rtevi",al/. 
Ss: /N ,R/ ,Telentem. ja: Jelentem, ',igen. 

mn 

Sz:' 1./L,r:r,S,v/ ?líég jobban: /igenlő válasz; 'pl. -Hazamép:Y? vagy 
Olvasol? -~lég jObhan!~jH,~,R,S/ Ó. ho nem már ... : ne ... ! 

. Jó. hogy nem már alszol: ne 'aludj!' ./H,L.~'V Jó. hogy nem azt 
, _ . J 

/ m~ndja. foidam mer, aJrfaszát: /bizalmasko'dik!. 
,,-il JOGOSI11Vk1Y fn 

Sz: "Mióta van magának jogos1tványa motorbs fókához""/Igaz Szó, 

1982/XII:47/: laz újonc s~~ámára tilos a hallgatólagos törvények 
szerint a motoros'fóka használata, erre figyelmeztet ez a kérdésj 



XXVI. 

K 

j • 
\7' KAFFERBIVALY fn 

Sz: IH,SI Lecsaplak IleütleV. mint a kaf'ferbivalyt. 
V/KÁKÁ fn IH,N ,R, s .. lJ! 

J ... / {/ 

1.. Katonai Kórház /aI{.K. rövid:!.-tésből!; 2. külső körlet. 
Sz: IH,SI kiküld kákára: kidob az ablakon. 

KAKCSI fn 

IsI ka.kaó. 

-- UKUKKO S ÓRA fn 
Sz:/H,K,L,rT ,SI Kiakad. mint a kakukkos óra: nagyon dühös lesz. 

tt'V-.ÁLYIIACSŐ fn IH,K,L,SI 

/ rakétá-páncél:l7örő IRPG/. 
t/ ;<A!:lIOiIOS fn Irr, SI 
. J tirpák/l.1 la TIR kamionfeliratból/. 
VKAl'JÁLI fn/H,K,N,R,S,VI 

;' kanalazás/l. I 
t/'KADTALAZ ts iGe IH,K,H,R,S,VI 

1. kanalazást/l.1 véCez/; 2.IRI a tank lövegcsöve a földbe 
j fúródva vmilyan szennyeződést "kanalaz" fel. 

~IAIULAZÁS fn 
l. /H,K,N,R,S, VI I bünte'i;ésként vagy ave.tásként la kopaszból 

gumi leszl alkalmazott művelet. LényeGe, hogy a kanál homorú 
oldalával az áldozat hasát nasyon. gyorsa,l ütögetik, közben 

esetleg vízzellocsolják , "h,'(tik". A kanalazás men.lyisége a1-
ka1Emanként és sze:i1álye:lként változik. Időre, mérik, lehetőleg 

lassan SZálllolva.l; 2. IRI 1. 'tal1.alaz!2.!. 
VI KAU ÁLc SAP ÁS fn /;cr, R! 

/ kanslazc3.s/1. / . 
c: 

, NA"T"'I" f ITI TT T 'T I' '" 'ri v \ .. '~ .1. •. !,Ij" n .!: ,_\.,.u ,.d, :\Ot u,' 

laktanylh.i büfé, bolt - "Kantin és szeszes ital nincs." /Futkosó,20!. 
--KAPA fn 

géppisztoly IÉA.II,4:9/. 
,=,"APARÓ fn 

/ cyalogsági ásó 
li'" KÁPOS~TAKOl'DÁ,nr fn 

lövész, nyÚl. 

/ÉA.II,4:9/. 
liT ,si 



XXVII. 

~PTÁH fn IH,K,j(f,R,SI 
fogda. 
fn 
Sz: ISI Vérzik a karod?: laz ügyeletest bosszantó kérdés, - az 
ti l t i · Ikar - l t hordl gye_e es ugyan s p~r03\sza ago • 

vi XÁRTYÁZik tn ige 
Sz: IR,3,NI kártyázik a vége: az alakzat hátsó emberei, mert a 

/ parancsno', neil látja őket, fecyelmezetlenül vonulnak. 
V KATEGÓRrAS fn IH,L,K,SI 

nem "A.~ kategóriával besorozott, ezért kOIL'lyebb feladatokat 
l kap6 katona. 

II Y-A'WNA fn v.-
Sz: l. IH,K,N,R,S,VI a Varsói SzerZŐdés legelbaszottabb kato
nája: ügyetlen, nevetséges katona;h. IH,K,L,N,R,SI KI. az? 
Öregkato~: I gyakori kérdés, ha eGY öregkatonáílak üzenik 

/", I,ál:. vmelyik parancsnoka!, hogy osináljon ezt, vagyazt!. 
V'f..ATOI'TAKO'FV fn 

./ katonai igazolvány; 1. könyv. 
VKAVAR tn ige/H,L,~T.SI 

j 

lolyan emberre mondják, akii mindenbe beleUti az orrá-t, hol 
(\ 

i tt, holot It t(lnil, fel, 
v 

egyik körletből a másikba rohangál, 

minderlhez hozzán~~l, 
'CAVARÓGÉT:' fn IK,L,N,SI 

f.) 
egy percig nem tud nyugtlon maradni. 

az a katona, aki nacyon szeret kavarni. 
- K~:lF;É?rr~IJ hsz /H'",J:\T. sj 

/ naGyon. 
VK.'CNOBI fn 

Sz: IE,L,S,vl .fulli kerek, viszik. ami szögletes, gurÚják: a 
hadseregben tapasztalha té é S8 zer<':tl eni ségekrol mO"'l.dják., 

)./';' Kl~>3Z fn 
v 

kezelő $zemélyzet !ált. vezető, iránY3ó és parancsnoki a harc-
" jJrm:lben I a KESZ rovidÚésből!. 

v' KÉSZ ~'nn -

~ • 1'1 '?' 'T "I 0Z. L,~\.,:" ,.n. 

a munkával! 
Ha már kész volna, az is késő lenne: Siessenek 



XXVIII. 

tI~ÉSZÜLÉK fn 

Sz: /K,S/ körkörösen kiképzett konaszkábitó kézi készülék: 

/
/ centi. 

-' KÉ?D~'~I{ÁS fn /R, 3/ 
2 d"cili teres szeszes i tal. 

szn 

Sz: In,K,N,S,VI még 2000-ben is: laz öregkatona hívja fel ily 

módon, a civil élet távolsáGára az újoncok, néha valamelyik 

/ hivatásos fiE;yelmét; -Még 2000",ben is a körletet sikálod,/ 

!;/KETTŐHÚSZ szn 

Sz: IH,K/.h§lepisál a kettóhl.íszba Itkp. 220 vi: öngyilkos lesz 

, Itréfás fenye2:etőzés is; vö. konnektor/. 
y 

t"r KEV;R tn ige 

kavar. 
___ KEVES szn Isi 

kevés. 

~ÉZIGRÁNÁT fn /sl 
2 deciliteres szeszes ital. 

~,",""~_KIATIASZT ts ige IH,K,L,llT,R,SI 

felideceslt, feldüllft. 

Sz: IH,K,L,N,R,SI Ne akaszcs ki!: Ne :nérgeljl HaGyj békén! 
__ KIEG fn 

területi ldeeészitő pfarancsllokság - "Kijöt ';ek a Kiegtől, vagy 

nekem,vac;ya Sanyi nak ••• be l{ell vonulni. 1 ••• 1 ];;ásnap az 

a'lyósom bement a Kiegre ••• " IPutkosó, 211. 
/ , 

J.l ;{IFUJ tn ige 
v 

Sz: '{ifújt! : Vége! Abbahagyni! /l.még takarodó/o 
" , 

V KIIIDZ, ige 

l. tn I;:),L/ kimegy; 2. ts /H,L,R,SI az ágyakat simára, egyenes

re igazgatja Ivö. ágyi; 3. ts a fegyver csövét kittszt1tja. 

',)KIIDEGEL ts ige,/H,K,L,H,S/ 

felideGes{ t, feldühÚ. 

v<c'IK fn él!l ron lN, SI 

kiképzés/ii; kikterv: kiképzési terv~ lőkik: lőelméleti-lövészeti 

kiiépzés /a KIK rövidÚésbőilí/. 



XXIX. 

/KIKERÜL ts ige 

Sz: /N,R,SI Ne kerülje ki! IH .• a pocsolyát/: la kiképzés 

során gyakran felhangzó vezényszól. 

V IULOn:T.ÉTER.'CŐ fn 
/ 

Sz: IH,KI Ugy nézel ki, mint a lefosott kilométerkő: semmi 

. emberi kUlsőa .nincs Ilóg rajtad a ruha stb.l. 

!/KILÓS fn IH, vI 
) százados. 
t KIMA..'tCSI fn IH,L.N,SI 

kimaradás, a kimenő meghosszabbítása a takarodón túlra, meg

,/ határozott időnontig. 
I.-..I, -
v'KIROKKAZ ts ige 

1. IK,n,sl fényesre tisztÚ Ip1. surranóti; 2. h{zelgéssel, 

talpnyalással elér vmit. 
/../r(ISZFifuER fn IK,HI 

/ -'ISZ titkár. 
VI '"I"'7.'·I'·T~"'7.T'r:> fn IH T >T SI ., '-'~'._üi),~,_,", __ ,_u,H, 

KISZ titkár. 

-YJSZ 'rAG fn 

.' Sz: IrC! USZ tag vagy?:/kérdés az alvó táBshoz, hogy felébresszék/. 
'1/ 
V KITAPOGAT tn ige IKI 

:.timegy. 

KITÁRAZ ige. 

l. ts/E,K,L,N,R,S,VI a tárból kiüriti a lőszert; 2. rJ vkin: 
, IH,K,L,N,SI lelövi. 

f {ll KÓCOL ts ige, . 
. ' felmos IEA.II,4:9/. 

iI-1'COI\JI1T'8KTOR fn 

Sz: IK,L,H,SI a konnektorba hugyozlhk: önGyilkos lesz Itréfás 

.' f'~:lyegetőzés is; vö. lcettőhúsz/. 
VKOIilZERYNYŰL fn l~r,RI 

f' harckocsizó. , 
1/KONT·'IIA fn IS,R,iV 

l ",,, "', h / gu yasaCYtl, mozgoKony a. 
V IWNYIUI.TEALAC fn IH,N ,S, vI 

szakács. 



~:, . ~j .. -'-, 

XXX. 

i',~ 

07 KOPÁR fn és mn ID,H,K,L,H,R,S.VI 
újonc, kopasz. 
Sz:vf./K,S/ Konár Konárovics Konarov: laz újoncokat emlegetik 
ezern a néven; 2./SI Xopárja. hol a párj§:1:/az öregkatona 
kérdezi az 'ijonctól, orra alá lógatva, a ~er!iit; vö centi!; 

-;/3./RI kopár gyík: újonc; 4./H,K,R,vl'/kopár állat: újonc. 
~OPÁRIGAZOLVÁH,r fn IRI 

az újoncoknak kés~{tett nel~ivatalos igazolv&~y, szabályosan 
, ld től tve, betétlap.!. okkal, amelyeket az öregek bármilyen nekik 

nem tetsző cselekedet után ldtéphetnék, majd vala-ni módon 
Ipl. kanalazásl büntetnek. Ha az újonc nem hmrdja magával, 

. t' 'l 't' k '/t " SZ1.n en su yos ve segne sz=. 
v' KOPASZ fn és mTI /H,K,L,N,R,S,V/ 

az újoncok, első időszakosok legelterjedtebb elnevezése; 
/ÉA.II,4:9/ - liA l{opaszt, akit felesleges laktanyafogsággal 
sújtani, "" egy kellően előkész{tett fogda feny{tés éppen 
eléggé megdolgoz "II-lány nap od ••• ,401. 

,iSz: 1./E,K,R,S,VI Kopasz vagyok - felmoshatok, GU11i vagyok -
pattoghatok, Öreg vagyok - beleszarok. 

\ji? IH,X,sl ÖregJeknek 102, gumi~k dikó, kopaszoknak takar{
tást meglrezdeni: ll. ,Q!lnti/; 3 'VIR, sI Az a ] egG ?,Únyább. ha a 
Dpaszok veszekszenek: I a "bölcs" öreg jegyzi meg az újoncok 

• veszekedését hallvánl; 4./H,R,SI kopasz civil: a nem sokára lesze-
relő öregkatona. 

~/ KOPIRi'rrÓ fn IL ,U ,si 
kopasz, újonc. 

[WPRI fn 
líj onc /ÉA:II, 4: 91. 

v/ KOPSZIfn 

~:' kooaS3. 

1/:WTmGAJ3ÁT fn IS/ 
a m'lanyagbóI készül t veGYvédelmi öltözék köpeny része. 

-KŐ fn 
tÖltény IÉA,II,4:9/. 

4 

\/ KŐBALTÁs fn IK,rJ, SI 
a laktanyában működő fodrá~z Iósdi, életlen szersz~~airól/. 



XXXI. 

/ . 

/ KÖCSÖG fnIH,K,N, SI 
Ikedélyeskedő megszól{tás; több szinonImája származik eredeti 
jelentésének szinon{máiból: CSUDor, lladlóváz2. stb.l. 

,./KÖLNI fn 
Sz: IH,SI Olyan, mint a ruszki Iszovjetl kölni: egy csepp is 

! 
elég belűle. 

i r •• 
c/ KOHYV fn 

katonakönyv. 
Sz: 1,/sJ,J;~ár érik Ipirosodikl a könyve: közeleCJ.ik a leszerelés 
la katonakönyv zöld sz{nű, a személyi igazolványbarna/; 2,IH,K, 

t/!.SI ketye,.. Il könyye:o.)nagyon közel van az eltávozás, szabadság stb. 
időyOn~ja;~bár a katonakönyvben engedélyezett távozás ideje már 
elérkezett, vmilyen ok miatt mégsem engedik el alaktanyából; 
3. IS/Jrádőlt a könyvre a pánc!ilszekrény: büntetésből hosszabb 
:úJr~Í, nem en:;edik haza; 4./S/a parancsnok hazavitte a könyVet 
II gyerelcének játszani: ua. 

>./ KRUMPLIYIRÁG fn IE,K,L,N, S, VI 

a tisztasi rangfokozatot jelző csontcsillae; - "Kru.mplivirág 
Icsontcsilla.g/ nélkül én haza nem mecyek. Bizony mondom, szégyen 
lenne. It I~Téphadsereg,XIII ,dec .10,47/. 

--KULACS fn /H,K,L,rI,R,S,V/ 
, ./ , / 

derell:szijra csatolhato fém v~ztartó edény. 
i' I 

tiKUPOLA:rrUL :Ln /!-I,K! 
i toronylövész. 

ti KUT'!A fn ID,R,SI 
a kutyaólban őrszolgálatot teljesÚő lmtona. 

~z: IK/ Variálja, mint ll:utya a baszást: llem tudja, hogyan kezd-
i< j eD. hozzá. vmihez, többször is neki~og. 

4 ' ",. 7W",YAOI, fn ID, ~'T ,']..,81 
őrbódé, "fakabát". 

/ , 
1/ KOLBAS30L tn 

tekereg, 
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L 

.-= JJÁBSIKÁiÁs fn ISI 
. egyfajta bUntetés: az áldozat lábát lavórba::l, gyökérkefével 

megsikálják. 

- LAJHÁc-q fn 

öregkatona IÉA.II,4:9/. 
LÁ~IC fn 

J Sz: IU,SI Nem dob:ia le? : lutalás a piros biciklire; l. bicikli/. 
I . 

J LAVnJA fn 

Sz: 1./K.,N,R,S,V/1\Iiegha:itom, mint her,;yi rablót a lavina; 

// 2,./KI Kicombosodik, mint her:yi hangya a lavina után: 
, LJ!JEI,L!j·!~TŐH.I Z t s i Ge 

Sz: IKI A kopasz elvtársaknak le lehet ellenőrizni a 

/ ,1joncok takarÚsák ld a Wa-t! 

II L T::ESik tn ige 

H "di' ',]egeroso K. 

W0-t: az 

Sz: ln,eJ ,s,RI leesik a~ 9:Levágja a centiről a 9-est; ilyen;,or 

szokás megkérdezmi az l.í.jonctól: !IT.~r,R,s! 'reked mi esik le?, 
/ 

/
. amire a helyes válasz: lY: álla. 

IJl!iUBT tn ige 

Imás igékkel egyi.itt felszól:Í.tást fejez ki:! meg lehe'~ csinálni: 

;
/ , .. o<sanáld meG!, el lehet vitorlázni: menj el! 

LEPES fn 

Sz: feveszi a lénést: menetelés közben a rossz ütemben lépő 

katona iGazodik a: töb~ek járásához; VeG:ye fel a lépést,mert 

,/ ~gára hátékázom! 1E:,1~ ,R,S, V!. 
tILÉRA fn ISI . 

légvédelri ralcéta Uteg. 

1J ES~EREJJ ige 

'l. ID,H,x,L,:'f ,R,S,vl Ivisszatérve akiképzésről! lerakja a har

cásza'~i felszerelést; 20 !'I,K,JJ,N,R,S,VI letöltve katonai szol

gálatát távozik a hadseregből. 

Sz: ro/H,K,lr,R.S,V/,leszerelő Ivagy leszerelési! zászló: a lesze

relésre készÍtett zászló, a leszerelő Itatonák ezt szokták magukra 

teriteni vagy a vonat ablakból kilóbálni. .-
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A nálunk /G/ szokásos leszerelő zászló egy kb. lxl,2 m-es 

vászon vol't /esetleg lepedőből levágva!, amelyre el!;Y vonat vol t 

raj 301va. A leszerelő zászló két vé:,:;ében két tábla" az egyik a 

laktan;<,'a városánale, a másik a lakóhelynek a .nevével. 3z utóbbi

ba . roboGott a vonat., IEzen k{ vül még számo:~ raj z :l{sd tette' a 

zászlót, főleg meztelen nők és alkoholos üvegek ábrái. A zászló 

olkészűl te után rá{ratták ismerőseikkel nevüket és cimülwt. 

A leszerelő zászló legnagyobb éke a következő "vers" vol t:/R,S/ 

-r ;;:gvütt vo1t1.mk ;i óban , rosszban. 

Póesé8ben, ·zivatarban, 

Áztunk,fáz~unk'.· hepyet másztlmk, 

. jllenség nélltUl cS2.tá~~tunlc. 

De a C8Ylti lassan fo hYO't t ! 

S az öre;': hal 'már llilatlrozQ't:t. 
, , t" l' Veget e1"8, kl.nszenv,'l~ es, 

,ré=e itt a leszerelés. 
'7 '" 
Ugyse látjuk töb'Jé ,egymást, , 
Ird ide a neved, najtás! 

/vö. r:léG obai t/; 
II, les3ereifő rigmltsok: !ezeket a leszereléshez kö':;eledő lca.to

nák ordÚozzák félcte1.e.:l jókedvükben! l •. Q7'eg v.?-g:yok, ~nt a tú
zok. Augulsztusban el is h>Ízok IR,S/; 2. T:I,;I.,S,V/ It al"vom a 
- c il 

.ianyátokat, :3asszátok az arlyátokat!; 3./H·~K,R,S,V/ C.s.{kos hátú 

kJ..smaJ.ac, Én elmer-yek, te itt maradsz;)(4./D.R,S,f '3evon:.llta~, 

l ~szerelelc. Szopjatok le /n:yalja.to'cbe,! kapjátok be!, . őrmesterek! ; 

\75./I!.8rről beszélf'alu, város.Leszerel az ijre(, tápos; 

Á 6./'0/ Z:ígja falLt, zúgja város, ,'Leszerel az öre."; tápos; c ....... 
)(~. /1/ jJem kell dUlna, mézes-mázos, ~,~szerell: az öreg tápos; 

K <1. IK/ 1L~m 1,el1 dUi'a ... lmézes-mázos, 'l'udja már az egész város, 

,Túliusl)alli.:eszGr,"( az örs;,; tápos;)(9./3/ Ó be nom'oás, ó be remek, 

.Túl iusbaniles,;ereÍelq lO./IAll. sok nyenyec ,jaj de bunkó, 'Leszerel, 

Már a vén LajkÓ; ll./I/ Itt szív még a jó nflgy tömea;, r;;lm~gy 
már az agg. vén, öreg; 42./L/ Öreg vagyok, min't; a meDve, 

~esze:i:'elek aUf;u~sztusbe; 
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III. Szokás :uée leszerelés előt;; és leszereléskor külünböző 
nótákat üvölt':izni. A sok közül osak a legnépszerú:bbet jegyeztem 

fel: !P .. , St 
ez az igazsá 

;~em esszük már_ osajkából a luoskos káposztát. 
J:lll,dna.n:y elvtárs, isten vele, mi már.JlmegYÜak, 
Xt;szönjük" hop:;v olvan sokszor kibas:wtt velünk. 

JLó fn !H,D,H,S/ 

i;üzér !mert úgy húzza az ágyút, mint e[Sy ló/. 
!/';z:/S!~..:Levett: rohan, nagyon siet. 

-J.JÓ3AS7,Ó fn és ron /K,I"N.S,V! 

nacytermetí'l, ma;,,;as /katona/, /a szó Olman származik, hogy olyan 

, magas, hoCY állva meebaszná a lovat/. 
:/ 'LA'"' 'O' J> J.JOl "A .. , AS ,-n 

/ Sz: /8/ Olyan a röhögése, ;nint alóharapás. 

th.JÓISTÁH,Ó fn /S/ 

.1 az őrbódé abban az esetben. ha az őr ~ 
'\./LOP t s ige 

Sz: IE.K,H.R.S/ Lopni mennek?: Énekeljenek hangosabban! 
VLŐKD:: fn /H.L,N,R,SI 

, lőelméleti-lövészeti kiképzés - "mi a bánatos istelli"lyila lehet 

11'. t z a~~~~ik: .. oPt: seg.?"/Hány napod .... 701. 
LOTERI G·"iUAT ,miL, 4 
_ 1./nem x:obbanóf'ejes/ ItPG gránát; 2. faragatlan. modortalan, 

/ bun~ó embe:.:- Iti. az RPC' gránátot Jlli.."'Ll{ónak is nevezik/. 
p LÖVEGC8Ő fn /:V 

, na,g:yorrIJ. e!Y!ber vaf,Y ennele az orra. 

JLOVÉS7:'lIDő fn ISI 
nát~yon rossz, eső"',. sáros idő. a kiképzésre id.3ális. 
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-<~'KÓTÁL 
M 

fn II-Cegléd?! 
összefagyott hideGtálIfranciasaláta. bureoil:yasalá.ta/. 

r.~AFI ín 

1. emeletes ágy; 2. ha.táron e1he1yez'ett macas figyelő !ÉA.U. 

/ 4:9/. 
j rJ!AGA nm 

Sz: 1./H.K,L ,~T ,:l,S. vI magához nyúl. Ma;;:amhoz nY\Í.1ok!: öngyilkos 
lesz Itréfás fenyegetőzés isI; ,'!l, __ i'Jja~amhoz nyÚlok! néila hHet

lenkedélIt fej ez ld; 2. ',la,o;amhoz!: Hozzám! Ivezényszól IR, vI. 
fJ!AGZAT.VI!j fn 

/ Sz: IK,RI E1haHotta.m, mint a mago,atviz.Q.i: elzavartam. 

tfÉA.TD hsz 
Sz: f,lajd én ••• Il. én/. 

,.l PIIÁJKLnÓ' fn lvi 
mikádó 

:/WlAJmiITn':Fző fn ISI 
parancsnokképző !tiszt-. tiszthelyettes-, rajparancsnok-képző!. 

é,i n"ALA" f 1'-"" S V! • _'.J .' v n .l.~ ,~l t, . 
ágyúlövedék, harckocsi-lövedék; százas r/ • 

Í'J!~,"ALm~KERÉK fn INjR.S! 

olyan centi. amelyiknek még kevés híja van. vagy ~Jlég nem is 
/ vágják. 

l/l'.TAIWI fn ls/ 
l. Rába ;Cann teti.erautó; 2. ennek sofőrje. 

:}ARI!KA/ fn/S! 

RPC legyfajta fegyver!. 
-5' W:A '::ÉRIA fn IR/ 

j, nő 

~E3DVg fn 

napja van, mLlt medvének a málnásban: újonc. 

i;[ieg akarja baszni?: 1Te álljon olyan kozel 
hozzá la sorbanl! 2. IIt.S,Vf' "3asszon meg'eDY te.li{e;a apró majom 

1 0",.,... , 1'-e,r::y e,lrdo pavian fasz, egy lavor fasz !: IdiLhös kifakadás a 

másikral. 
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J?!TEG30CSÁT ts ige 
(I 

Sz: !K,H! Bocsáss megJ/jellegzetesen nagykép,::tskodő hanglejt,1és-
" , s I el!: !igy kezd el dicsekedni az, akH; megdicsértek vrniért!. 

J v-
,,}' ~J:EGCSÓKOL ts ige 

Sz: !S! Csókolja meg!: !ha a fegyver karb~~tartása közben leesik 

a földre valamelyik hangosan csörgő alkatrész, az újonc "köte-

J
:,n;- ~,:~" meg~s.óko~ni, és csak azután teheti vissza a többi közé!. 
_ ... ~GDcrLAL ts ~ge !.I,R,S! 

ua., mint megmagyaráz • 

. ,:'1lIlEGÉGET ts ige 

Sz:!H,K,I'tN,R,S,V! megé.9:et a centi: !az újoncnak tilos a centi-
, hez hozzány".llni,mrt az az öregek szerint megégeti!. 

jMEGFÜTYÜL ts ige !R.N! 

l ua., mint a megma~-yaráz. 

/MEGHARAP ts ige 

Sz: lS! ,f,egharap l: !ezzel a felkiál tással szokás !eidobni a 

cápafogas surranót az ablakon; l. cápafogas!. 

MEGHATÁROZ ts ige 

Sz: !H,;\.! Hogyan lett ez mav.! ának meghatározva?!: Miért nem a 
/ parancs szerint 
~,r,j5GKANALAZ ts ige 

l. kanalaz/ás!. 

• 
csinálja !vagy miért nem csinálja!? 

" i' 

i'JIEGMM'YARÁZ ts ige !H,K,L,~j,R,S,V! 

mentegetőzik; hozzá fűzi a véleményét vmihez; megszólal. 

Sz:!H,K,L,N,R,S,V/ Volt mef.Jllagyarázni?, ITe mar:yarázza meg!: J Csend legyen, nem érdekel a véleménye. 
MEGSZAGGAT ts ige !RI 

; ua., mint megszakft. . , 
,h,1EGSZAéCIT ts ige !H,K,iif, ö, VI 

, büntetésből Ivagy csak szórakozásból! nagyon, akár véJkimerü-
" ~ ~éSig megdolgoztat, ugráltat. 
MJ;:iWEDESZ fn 

Sz: /K! Kiállnak a mercédeszek: kivis:dk az ágyakat a folyo-, 
~~B /mert nagy takar{tás lesz/. 

-METRÓZÁS fn /sl 
ua., mint vonatozás. 
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JMIKÁDÓ fn /H.K.L,:tI,R,S,V/ 
3/

4
- es kabát, pufajka. 

XXXVII. 

Sz: IK/ Mikádó. sapka, kesztyű! Iránya \'!C!: /bármilyen munka 

J
i végzésére ezzel a mondattal gy(ijtötték az emberr,)l{et/. 

_ MIrCSZ3R fn ISI -
aki szeret kavarni, kavarógép ILkavari. 

iThlINDEGY 

Sz:/L,N,R,SI Nekem mindegy! Itkp. mind eb~/: lll, II vagy 1 
. é l " l" napJa va~m g a esz~ere es~g. 

/~INTA fn 
Sz: l. IH,L,N,R,SI 65 mintájú: Isemmitmondó jelző, bármire. 
használható; onnan származik, hogy a ~IIN-ben használatos 
ruházat nagy:'része 65 mintájú, azaz 1965 .. ben rendszeresitették/, 
65 mintájú szilvapálinka: szilvapálinka; l. /N,R,SI 
!x! mintájú: lez esetben az évszámnak v~i köze van a jelzett 
szóhoz!, 63 mintáH_ geci! gombó<;:: 1963~ban született előfel-

_ vételis katona. 

I 1110LINÓ fn IH,K,L,H ,R, V,Baja! 
téli ing és alsónadrág - "probléma és fennakadás nélIrul kiosz
tott száztizenhárom darab, népiesen molinónak nevezett inget 

/i és hoss',ú téli alsót. ItIHány napod •• , ,491. 
\;, mOND t s i ge 

Sz: -ISI Tlyet aklwr se mondj. ha az e,n.:ész század /zászlóalj. 
stb./ biztat. 

~ 

-~OSZAT fn 

; öregkatona IÉA.II.4:9/. 
VflOTOR fn IH,K,L,N,R,S,VI ;' 

I. ;r -, 

l. a partvis, amelyre a felmosó rongyot teszi!q 2. motoros 
fóka - ~'motoros fóka: :dlyukasztjuk a rongy tcözepét és lazán 
ráejtjük a partvis nyelére"!Ie:az Szó,1982/XII,47/. Az újon
cok a hallgatólagos törvényele szerint neCl! használhatj álc , ők a 

J hagyományes fókával kötelesek felmosni. 
j .1';lOTOROZik tn ige 

j /ll4i;oros fókával illOS fel. 
MUFF fn 

1./K,SI RP.G iegy.fajta fegY-lTer/\, 2./KI női nemi szerv. 
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JMffSZAKI CÉRNA fn/N,R,S/· 
huzal, drót Icérna helyett ezzel erősítik fel a gombot, igy 

/ nehLezebben szakad lel. 
V MdvÉsZ fn IL, si 

. konyhai kiseg! tő mlilnkás, csellós. 
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N 

- NAGY:3ARNA fn 
felmosórongy lÉA.II,4:9/. 
fn 
Sz: 1./H,L,N,R,S,VI 20 nap és vége! Akinek nem ennyi,az mind 
kopasz: la.folyosón - főleg centivágáskor-kiabált "helyzet
jelentés"l; 2.f/IH,K,RI Lecsukatom t{z napra, ha nem elég • 

. égy hétre:/egy parancsnok nyelvbotlásakánt keletkezett 
/ "szállÓ ige"l. 

vfnarancs fn IR,SI 
SZ: Narancs!: Parancs! I a megszó11táskor válaszolandó for
,!lula el torz:Úásal • 

-"""'" NÉGERVEREJTÉK fn 
I. ' ,: kola lEA. II ,4: 91. 

/, ; 
V NEPI TANCOS fn III 

;' 

J NÉZ 

munkás században szolgáló 
ts ige 

katona la gumi csizmáróli. 

Sz: IH,K,N,R,S,VI Ne nézzen rám. mert rosszabb, mintha az 
anyámat szidná: Ikötel<edő megjegyzési • 

J~ \.' l, NÉZÉS fn 
Sz: Isi távolba nézésI: Iparancsnok nélküli reggeli tornán 

, adott parancs, más gyalcorlat helyett!. 
Vi NÓTA fn 

Sz: Ili! ,sI Ez a nóta, nem nóta!: lily módon fejezi !d a parancs
nok az énekléssel való elégedetlenségét; ált. vmilyen bUntetés 
követil • 



/ 
vI N:,rAL tn ige IH.K,L.N.R.SI 

,,-

XL. 

NY 

alattomosan hizeleg. ,hogy neki jobb legyen. 
NYALIZik tn ige IH.K.L.N.R,3.VI 

/ al~ttomosan hízeleg lakár mások rovására isi. nyal. 
IifYALIZO fn és mn IH,K.L.H .R, S. vI 

ci 
aki nyalizik. 

llTifYELES mn ! 
, I' I U , I I '-' Sz: lo-rlyeles bulldozer EA.II.4:9 , nyeles dozer S"N: 

, ,tya~illgsági, ásó; . :.Ih:veles ~ús: al sült csirke; bl Inői/, comb; 
, 113.1,,1 nyeles feJu: nagyorru. 

J NYOLC szn ' 
Sz:/L,N,R.SI Nekem nyolc!: 8 napja van a leszerelésig. 

-=.-NYOLCAS 

- ? IÉA.II,4:9/. 
JNYOT!:AT ts ige 

Sz: 1./H,L,N.R,S,VI n:vomatja: sokszor.,gyakran csinálja; 
nyomat,ja a szolit: gyakran va:l szolgálatban; 2. nyomat,ia a 
rokkát: rOkkázik, nyalizik; 3./3,LI nyomat ja a rokkot: zenét 
hallgat Iritk. zenéli - elvétve ua •• mint a nyomat js: a rokkát. 

,_v J 

'l!"l/''UL fn ID,H,K.L.N,R,SI 
lövész lezért nyúl, mert sokat kell szaladgálnia, ugrálnia a 

j
, / "mezőn", a gyakorlótéreni. 
?TYULDESZANT fn IH.N,S/ / 

lövész század,.ritk. más kisebb vagy nagyobb alegység; ötödik 
J nyúldeszant: 5. század. 

j1YUSZI fn Ili!; ,SI 
lövé-sz. nyúl. 

~nruSZIBULLDÓZF.R fn IL,~,s.vl 
, gyalogsági ásó. 

vlNYUSZIBUSZ fn IH.L,SI 
, gyalogsági harcjármG. 

V UYUSZISERIFF fn IRI 
lövész parancsnok. 



XI,I • • 

/ 

,/ 
'. OBI fn IH,K,N ,R,S, vi 

, kitolás,. sz{vás, ~. 
t/OBOA fn IH,K,N,R,S,VI 

i kitolás, szivatásT 
if OBSIT fn 

-

lA régi obsitok lelbocsátó leveleki mintájára ma is kész{
tenek aleszerelő katonák maguknalc ilyet. Műszaki rajzlapra 
írják, régies bet<Ikkel, a papír szé.lét megperzselik, hogy 
töredezettnek látszon, és u,:,yanebbőI a célból ,véknyan barna 
cipőpasztával is bekenik, majd összetekercselve tartják. 
1f:ég peosét is kerűl rá viaszból. A Szombathelyen IN ,R,SI 
lcész{ tett obsit szöveg e a következő volt: I 

OTJSIT 

Vitéz • • • 
~ 

Megállap?Útatott, hogy az fölűl {rt rangú éslr'endG hadastyán 
az hadaktan eltöltött vitézi esztendők súlya'~latt elaggott. 
vala. 
Miszerint mindennemG ószá'it: rozzant muskéta, dolmány, 

ó ,) í őn r s szaru kovako et ce'Gera az felelos 
kintstári személyeknek leadá vala. az· nagyh{r{l regimenttül 
megválni kényszerűl. ;,avégrőI az naiCvbetsű regiment vele már 

J:l.em gondolhat az harczokban. Új regruta verbuváltatikaz 
délczeg ifjonti daliák sokadaImából. 
n1egÍratoH Sabária várában az Ur MCNlLXLTIli esztendejének 

j , yIII. havának XII. napján. 
OLHIPIA fn 

Sz: ILI Hány olimpiád va még?: lújonctól lcérdezik, jelezvén, 
j' hogy messze van még a leszertelés/. 

VO 6LO~1GAI,US,{A fn 

, töl'iény lÉA,II,4:9/. 
,J O'''''lROc1rtfj'lER fn jsl . 

kitolás, szivatás, oboa. 
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, 
j/ ~. 

,JOPERACIO fn /H,K,S,V/ 
olyan kanalazás, amelynek a célja valamilye~,l "betegségből" 
/pl. kóros szemtelenség stb./ való,kigyógyÚás. A kanalazás
hoz annyi a vál·t;ozás, hogy az operáció végén "varratot" 
helyeznek el az áldozat hasán /filctollal egy hosszú csíkot 
húznak, amelyet rövidebb vonalak kereszteznek/. amit az köte
les addig őrizni, mig ki nem veszik al:ivarratotl'/a sfpot/. 
Ez a kivétel egy újabb kana:Eazással történik. 'na közben a 
"beteg" le találta volna mosni a "varratot", az operációt 

, meg kell ismételni. 
JOFERÁL ts ige /F,K,S,V/ 

operációt hajt végre. 
; , 

V OID!',ANY fn 

j Sz: /L,N,S/ ormányon kormányoz: orrba ver. 
ORR fn 

Sz: 1./H,K,L,:tI,R,S,V/ orrba-szálba: nagyon, minden.mennyiség
ben; kiképzés orrba-szájba: rengeteg a kiképzés; szívunk 
orrba-szájba: gyalcran ki tolnak velünkFé~./R/ i~agának akkora 
orra van. hogy a folyosón, csak tolatva bfr me[':fordulni: 
nagyorrú 



! , 

XLIII. 

ö,6 

vöcsÉM fn 
Sz: IH,LI Öcsém!; I csodálkozás, felháborodás, megSzól{tás; 

~. minden más szót helyettesíthetI. 
ÖCSI fn ISI 

Inem robbanófej esI lőtéri RFC gránát. 
v!ÖREq fn és mn IH,K.L,N,R.S,VI 

V
i harmadil{ időszakos, leszerelő katona'" lörül tek a télnekI 
"az öregek, akik januárra vártált.a leszere1.ésüket"/~lány 
napod ••• ,491. . j /~ t/. 
Sz: l./H,K,L,N,R~S.VI öreg cet, öreg hal. öreg rája: öregkatona; 
2./H,K,R,S, VI!.Kopasz vagyok - felmoshatok, Gli.'lli :ag~Ok -
pattoghatok,VÖreg vagyok - beleszarok; /-!K,SI .Ket breget 
ismerek a százagnál: az egyik én varyok, a másikkal még nem 
találkoztam la másik a natthyány-szobor/: laz öregkatona 
válasz9" ha vki előtte a saját öregségét hangslílyozza/;. / 
4. /I/ j~h.·eI!:Há}')ee-ftelli-l.'a!féta,.-Nem-}')attegTl!l!!iiiüf~'''M;'Y":!k, 

'l..-' mint a teknosbéka. . 
~ÖREGSÉGI BOT fn IN,SI 

görbe bot, melyre támaszkodva az öregkatona ráérő idejében 

végigbiceg a folyosón, jelezve, hogy ő már annyira öreg, hogy 

/' u járni is csak bottal tud. 
ORi\1I fn IH,N,R,SI 
i őrmester. . . 

vlŐRSVEZETÓ fn IN,R,S/ 

/ÖRÜL ó::e:::ő. 
Sz: IH,SI Te már semminek se tudsz örülni?:/vmi miatt dühöngő, 

! bosszankodó katonától kérdikl. 
:! ~ÓRVI fn IR,SI 

,,, J.. N orvezelJo. 



/ 

v!PADLÓVÁZA fn /S/ 

/ köcsög. 
ti PARANCS fn / 

XLIV. 

p 

Sz: l./K.S.V/ A narancsot megbaszni nem~g;abad, mert csak 
~, ~ szaporodik; a p~arancsot ve gre kell hajtani -v ... a paran-

csot pedig köztudomásúan nem lehet ••• megizélni, mert akkor 
megfiadzik, és a.fia ros~abb. mint az anyja. n/Kortárs. 
1982/I,33/ö2. /H,N.R,S/lParancs, kanyifas~i Guszti /Szaros- . 
lábú Jóska/, vagy mi az isten fasza!: /"szel:Íd ll fi3yelmezte-

. tés, hogy a megszól:Ított katsna hangos Parancs! szóval és 
f 

/, nevével jelentkezzék/. 
V PARTIGAZOLVÁ'TY fn 

Sz: /K/ Van pártigazolványod?: /kérdés az alvó.társhoz, hogy 
felébresszék/. 

~ARTIZÁ~I fn /I~,R,S.V/ 
az a katona, aki szabálytalanul, lÓ;J:atvaviseli a fegyverét. 
Sz; /S/ Barátocskám, maga partizán?: Tari;sa rendesen azt a 

./ fegyvert! 
i/r'ATKk,y fn /:3/ 

,. felderÚő. 

~~ÉCÉ mn /H,K,N,R,S/ 

páncélos /a pc. rövid{tésből/; -l derékig érő mikádója • 
.f PEDÁLOZik tn ige 

i nyalizik, h:Ízeleg. 
t.l" nl 
~PEESZtlli fn /H,K,L,N,S/ 

/ 
/ 

/ i'-', 

,J lmikádó: 
l 

a harckocsizók 

, ', páncélozott pzál1Úó harcjárm: /a PSZH rövidÍtésből/o 
PEK fn 
., Sz: /R/ f.f:eghaHom. mLIt nék a kifli t: megizzasztom, megszivatom. 

,j1?ÉKÁ fn /K,N ,S/ 
parancsnok /a~. rövidÚésból/. 



XLV. 

tV;: PELIKÁN fn 
/ SZl !K,L,S,L\-Fosik, mint a pelileán: fél. 

V""EWGE mu IH,K,t; 
jó, kiváló. 

V<' Sz:lJH,S! penge stoki: preciz, szép stoki/2./; 2. pengére: jól. 
PERC fn . .... / 

Sz: l./H,K,L,N,R,S,V/ semmi·PLerc alatt: nagyon hamar;2./H,K. 
, vii,v/ sec perc alatt: ua.; 3VVan rá tíz per0ed, ebból kilenc 
J... • . , . I mar eltelt: s~ess! 

VPÉTERKÁROLY fn /S,K/ 
parancsnok /főleg a rádióban használt forma/, 

VPICSA fn 

,) 
Sz: /H/ Vigyorog, mint a picsa. 

;'/PICSAHYALÓ fn/K/ 
,. " { "" ~' nyalizo, rokkas, h~zelgo. 

PIHEN tn iGe 
j Sz' IK "TI Század vigyázz! Jobbra nihenj!: /tréfás vezéo1Yszó/. 

VPIHI f~ /~'j,if/ 

j
, pihenés, dikózás, brihi. 
PIHIZik tn ige /S;'N/ 

-;-f.- pihen, dikózik, brihizik. 
~~-, . 

-PING-"ONG fn . 
még igen kezdő, igyekvő, pattog, mint a labda /ÉA.II,4:9/. 

~i PIROSSZE[\ro fn /N ,R,S/ 

j lövész, nyúl. 
" PIZSA>::lÁS fn /H,K,N,S,V/ 

tábornok /a nadrágon levő piros cS{król/. 
I-PLÉHDOnOZ fn 

,,/ 

/ harckocsi /ÉA.II,4:9/. 
,V POFA fn 

Sz: /H,K,L,:r,R,3,V/ A pofám leszakad /lereccsen/; Pof lereccs: 
/meglepetés, megrÖkönyödés kifejezése/, 

--POKRÓaOZ ts ige /H,K,I"JIT,S/ 

. ' 

egy pokróccal letakar és \,:neg;,ver /'Így nem tud védekezni és 
nem ismeri fel megverőjét az áldozati • 



,I 

/POLI~IKUS fn 

XLVI. 

Sz: Isi Mi maga? Politikus?!: I a - túl - sokat olvasó katoná
J tól kérdikl. 

v,fPOLTÁJ fn IH,K;N,sl 
,/ , politikai .. ~Oglalkozás. 
ti PRERI fn IH,L •• T .Sl 

gyakorlótér. 
',jPUi'ilA fn 

tájékoztatás la pol. táj. rOvidÚésbŐl/. 

Sz: IRI Büdös vagy, mint a puma. 
PUSKa fn IsI 

fegyver, puska. 



XLVII. 

R 

,. 
JRAE fn 

Sz: !H,S! OliTat teszek, hogy rab ll$zek: !tréfás fenyegetőzés!. 

jRÁDÖ13'3EN tn :l,ge !H,L;!,T ,S! 
főleg a'1riajd rádöbbensz, rá lehet döbbenn.i stb.R:ifejezésekben: 

nem úgy van az, ahogy te elképzeled;-Hétvégénhazameg~~k. 

tI~Majd rádöbbensz: azaz nem. 

j/ RÁF fn !K,N ,S! 
rádiófelder{tők. 

/RÁJA fn 
S,z: l. tengeri. rája: öregkatona !ÉA.Ir,4:9!; 2.!H,K,L;ilT,S! 

( 

~reg rája; ua.; 3. !H,N,S.vL vén tengeri iszapszemú rá:ia:ua. 
:;,' RÁJÖN tn ige !H,L,N,S! Il/ 

j ua., mint a rádöbben. 
II REPTÉR fn . 

" l.!H,K,L,N,R,S,V! repülőJtér; 2./H,N,S,vl a nagy folyosó; 

/ '3.!VI az ebédlő. 
if REPÜLŐT'ÉR fn 

/ ua., mint a reptér. 

JRÉTI NÉGER, fn !S! 

c,igánY. 
! RIADgSTOKI fn IH,S! 

hevenyészet'b stoki!2.1 !a zubbonyból nem veszik ki az inget, 
a nadrágból a sz{jat, {gy riadó esetén gyorsabban lehet öltöz

nil. 
·i RIADTSZEt.uJ fn és mu IIt,SI 

" újonc, 
,~ 

\j' RINGATÓ fn IR, S! 

j' 1őtéri terepi'1li tátor la terep egyenetlenségei t utánozsal • 
,i~ 

VROBBAN tn ige 
Sz:Robban az ötven !száz, százötvenl: l. centi. 

- ROHAM fn 
Sz: !R! Nulla-kettes rohamok elhárÍtása: kétdeciliteres ital 
E1fot,yasztása. 



XLVIII. 

/'or-IA1IJIBILI fn /H ,K,J" ,:rr ,H,S,V I 

" rohamsisak /ÉA.II,4:'JI. 
H ci' 

'.J' ROKK fn IL, SI 
zene Italán a ~ból/; nyomat ja a rokkot: zenél vagy zenét 

/ hallgat. .. 
t/RaKTA fn IH,K,rJ,R,S! 

1.rokkázás;2. rokkás. 
ROKKAGÉP fn /N,R,SI 

rokkás. 
,!;~ RO"" l" -I>n ID Tr rr R SI ! \,1" 1\ .. .(\..8.0..L ,.c.c. , ..:.\. t , 

rokkázó, p~edálozó, taposó. Arcátlanul, főleg beszéddel teszi 
e 

naggyá magát az elöljáró előtt. :J.indenben hely'sel, mindenben 
egyet ért. :Beos"l.totjával csak ord!tva beszél. 

j} ROIC{ÁZik ige 
l. tn amit a rokkás tesz: h{zeleg, nyalizik; 2. I(.S/ 

/ :~sztit, f~nyesit vm~ t Ivö. kirokkáz/. 
V ROVAILS fll/H,h,L,:DI,R,S,v/ 

a felszerelés meglétének ellenőrzése, leltár.I,ehet rovancsolni 
az egyes századok személyi állományának a felszerelését vagy 
egy-egy raktárét. A katonák ellenőrzése úgy történik, hogy 
mindenki összerakja· a holmiját, és levollulnak vmilyen nac;yobb 
sima területre, ahol m: ndenki szétpakol. Ezután a különböző 
tárgyakat mindenki egysze~r~mutatja fel, hOGY a csalást el
kerüljék. Az udvarra levonuló, pokrócában összes holmiját 
cipelő leatonától szokás csipkelődve megkérdezni: /SI Mi az? 
Nincs szekrényed? - "közb.en beütött eGY váratlan rovancs, az 
őrmester.nemtudott elszámolni három kiló anyaggal, és betojt." 

j
, IFutkosó,24/.... . 

. RpVA1:WSOL ige IH,K,L,l'J,R,S,VI . 

/ 1. ts rovancsot tart; 2. tn ellenőr:3ik a felszerelése meclétét; 
v'RÜSZÜ fn ID,R,S/ 

!kedélyés, lenéző megszól{tás/; bolond. 



XLIX. 

s 

t/"~AJ11 fn 

Sz:/H,N,R,SI Kevés, mint Mackó sajtban a brummogás; 2./H,N,R,sl 
, Kevés, mint Canroing sajt ban a sátorrúd Isátorvas/ • 

.; SA'OCcCDZik tn ige IH,K,L,H ,RfS, VI 
felmossa a kockáskövű folyosót - "Tessék türelemmel várni, 
mihók honvéd sakkozik. 1 .•• 1 •.• a kockáskövű folyosó fel
mosása ••• "lNéphadsereg,XIII,5:14/; "llát nem csukatott le, 
viszont három napig nekem kellett sakkozni a folyosón." 

,/ /Néphadsereg,XIII,8:4/. 
~SAKKTÁ13LA fn 

kockáskövű folyosó; sakktáblához hasonló kő /ÉA.II,4:gr. 
,~,' SA1CK'J10"PT O~ f ... __ . _\_J n 

felmosórongy /ÉA.II,4:9/. 
/SÁRGARIGÓ fn /H,K,L,N ,S, V/ 

( nemhivatásos tiszthelyettes /a vállapo".húzódó sárGa cs1króI/. 
VSENTIH nm 

Sz: /H,L,N,R,S/ Nem semmi!: Ez igen! Derék dolog! /legtöbbször 
,/ gúnyosan/. 

V SEREG fn /H,?T,R,:31 

a Magyar Néphadsereg - tI-i';Iinden őrkatona elöljárója az e11 té:tt
nek, még akkor is, ha az illető kint a seregben őrmester volt." 

i /Futkosó,18/. , 
'lj SgX.G3FE fn /N, S/ 

l' sikáló kefe, gyökérkefe. 
t' SIKÁL ts ige II:!,~,L,N,S/ 

tkp. a nagytakar{tás e~yik formája a sikálás, de végrehajtási 
módja miatt büntetés számba megy. Az öregek a kanalazás 
mellett ezzel büntetik /szivatják/az újoncokat leginkább. 
A következőképp történik: először az öregek Ultrát, szódát 
vagy bármilyen tiszt{t~szert szórnak szét Ihull a hól, majd 
több lavór va~7 vödör vizet öntenek szét laz ideális az, ha 
már kifolyik a küszöbön/. Eddig tart az öregek dolga, bár már 
ezt is végezhetik újoncok. Szután gyökérkefével addig kell 
sikálni a padlót, míg nem habzik /térdig ér a hab/, majd a 
vizet ~val felszedik, és feltörlik a padlót, lehet5leg szá
razra, mert ha később szárad, a takar{t6~zertől foltos marad 

~ 

/penészedik az áry al:ia/, és meg kell ismé"celni a sikálást. 



fn IH,K,L,N ,lt, S, vi 
. /' sikálás. 
v " --SIVAR fn és mn 
II líjonc, kopasz IÉA.II,4:9/. 
~ SIVASZ fn 

újonc, sivár IÉA,II,4:9í. 
/SKULÓ fn IH,K,L,N,R,S,VI 

I 
töltény I~A:II,4:9/. 

I SMASSZER fn IK,N ,R,SI . 

j fogolyk{sérő. 
II SMIRGLI fn IKI 

/ ~jonc, kopasz IÉA.II,4:9/. 
YSMIRO fn 

L. 

.' újonc, smirgli IÉA.II,4:9/. 
'!SOKHAPÚ JÓSKA fn/HI 

/ újonc. 
'JI SORAKOz6 fn 

Sz: IH,H,R,SI Sorakozó '{agy gyülekező volt meghatározva?: 
sorakozz~~ak katonásan: ne beszélgessenek, ne mozogj anak a 

j.. sorban! 
. socsÉM fn Isi 

; a kedves öfsémből rövidül t megszólÚás. v .. , 
_SORET fn 

, töltény IÉA.II,4:9/. 
lj SP AGÓCA fn lVI 

) mindenféle zsineg, drót. vezeték. 
VSTABI fn IRI . 

1 stabilizátor la harckocsibanl. 
VSTA'"lIl?ÜL~ fn és mn IRI 

f nagyfül1 Iltlyan, mint a stabilizátor két fogantY'-Íja/. 
ft 

j STAN"K fn IRI 
harckocsi, tank. 



LI. 

/ 
VSTOKI fn IDtHtKtL,N ,R, S. VI 

l. katonai ülőke, hokedli- "Az el{téltek naphosszat a stokin 
Ihokedlinl ülnelcfl/FutkosÓ,361; 
2. a stokira/l.1 ráhajtogatott ruházat lA katona minden este 
takarodóra köteles a ruháját a stokira ráhajtogatni Ibestokizni/. 
Alulra kerül a nadrág, rá a zubbony, arra az ing éS.ennek a 
tetejére a sapka, maga alá rejtve az összecsavart nadrágszíjat. 
A stoki/l.1 lábai között a kitisztÚodJt surranó, a talpbetét - / -' 

beleállitva a szárába, kivülről ráhajtva a zokni. A surranó 
pár sarka összeér, az orruk között eGY lábfejl1yi a távolság. 
Vigyázni kell még arra is, hogy a zubbony és a nadrág varrása 
a stold közepére essen. A jó stoki nem vastagabb a gyufás 
dOb~ élénél Ipen;,~e stoki/./ t 

,I Sz:' :ar'ígja map:a alól astokit: öngyilkos lesz, felakaszt ja magát. 
,>~ STOKIZik ts, ige 

stokit;2/ készit. 

/' géppisztoly IÉA.II,4:9/. 
~' SUMÁK fn /H,X,L,lIT,R,S,VI 

aki su,~ákol - "Mivel a leltár már elmúlt, sőt, a század nagy 
sumákjai a leltár alatt sem élvezték elvárt, törvén:"telen 
támogatását, a han[;ulat sem volt körültiúte vigasztaló. "IHány 

r napod •••• 136/. 
'l smffÁKOL tn ige IH,K,L,N,R,S,'.'/ 

sl}-Tlnyog, kibúj~ a munka alól, nem csinálja meg, amit kellene 
l ~lsumákolja, tfuegsummantja/. 

~iS1ThTNYOG tn ige /D,H,L ,lJ, 81 ' .. / 
ua., mint a sumákol; elSUnnyogt'elszökik, meglép; megsunnyogja: 

j nem CSinálja meg /ritk. megússza/. 
SUReI fn IH,K,L,N,R,S,V! 

.' surranó. . 
J Slill' 'AI·TO' f IT-!'{ I öT R co "I ::5 . t\!_ n "J.,~, J,L~, ,,,,).,'ir 

a :,m-ben rendszeresÚett bakancs IÉA.II ,4: 91. 
--- sus'!:rJS fn 

Sz: vén öreg tengeri susmus: öregkatona IÉA.II,4:9!. 



LII. 

< SUT fn Isi 
sugárvédelmi tabletta la SUT rövidÚésből/. 
Sz: Sui;· őrmester: laz egyLe felcser neve, aki a ~ról tartott 
előadást. 

- SIDTI fn 

j
.i újonc, kopasz IÉA.II,4:9/. 
SÜTŐ fn IRI 

a. gránáttartó·a harckocsiban. 



LIII. 

SZ 

~' 
SZABI fn IH,K,L,R,N.SI 

/ szabadság. 
YSZAEÓ~SALÁD fn IK,SI 
/ a.. gyalogságot j elltépező cél; cél tábla • 

..::::. sZÁJ:mSÁR fn 
J gázálarc lÉA.II,4:9/ •. 

t/ SZATADJ-rmG-VEZETŐ 'fn IK,Nlj:R,S, VI 
/ sza':.:aszvezető. 

V SZAKADTnZ'ITÓ fn IH.K,L.R,S.VI 
I szakaszvezető. 

ti SZAKSZl fn/H,K,L,N.R,S.VI 
szakaszvezető. 

"!'" SZALCSI fn ISI 
/ szalonna.. 

VSZÁRCSAfn IH,U.S,VI 
, véb ,.,): öregkatona. 

j SZARPT.J~,T.PA fn IKI 
RPG Ifegyver/. 

-SZATYOR fn 

járőrtáska IÉA.II,4:9/. 
-SZÉD:tTŐRO.i'TGY fn 

J
I f:l'üosórongy IÉA.II,4:9/. 

!. SZgKRENY fn . 

/ Sz: Nincs szekrényed? ll. rovancs/. 

1/SZEi1! fn j _ 
Sz: l./vl Jóska ta. kinyomom a szemed, mint a fogkrémet: 
legy Őrmester fenyecetózése, ;}ellegzetes kiejtéssel; sz'J.k 
körben terjedt ell; 2. IN.S/VÁzzal a szemével néz rám. 

I ~melyikkel a kutyára Hokott: /'1{ötekedé st bevezető formulai • 
y'SZIDJiELYI IGAZOJ"VÁrJY fn 

Sz: ISI 1Jég csak most teszik el a személyi if::azolványát: 
újonc. 



LIV. 

i 

V' SZEMFORGATÁS fn 
Sz:/~,H,K,L,R,N,V/ Szemforgátás!:/parancsllok nélküli reggeli 
tornán adott gyakorlati. 

~SZEMLE fn /H,K,L,N,R,S,V/ 
hivatalos formák közötti ellenőrzés, a csapatok, alegységek 
megtekintése vmely elöljáró által. 
Sz: /H,S/ /a századnál terjedő hírre: Sze~le lesz! {gy 

a sokat tapasztalt öregkatona:j Persze. Fekszem le. 
reaO"ál 

"" 

tr4'szÉN fn 
Sz: /H,K,L,N,R,S/ Meghozták a szenet. Hova rakják?: /kérdés 
az alvó társhoz, hogy felébresszék. Ha az jól ébred, {gy 

.' válaszol:/ A kútba. hogy ne ler:yen útba'. 
V' SZÉP mu 

. Sz: /H,L,N,S/ Nem vagyok szép. de roppant geci!: /parancsnokok 
,; ál tal gyakran hangoztatott tény/. 
,f .,t. 

'ti' SZIGORu mu 
. Sz: /K,I~,R/ Szigorú vagyok. de iRazságtalan!: /parancsnoko által 

~/ ,rgyakran hangozta;ott t[ény/. 
SZI",ATSZATYOR fn /H,,,,L,R,N ,S, V/ 

gazálarctáska; /ÉA.II,4:9: gázálarc/. 
, I 

..J SZIV ts ige /D,H,K,L,N,R,S,V/ 

kitolnak vele, kellemetlenkednek neki; minden sz{vás a katona 
számára, ami kellemetlen./Ic'Iaga a szó a /meg/sz.(vja a faszt: ua. 

j szós~erkezetben vette fel ezt a jelentésétJ. 
,i SZIVAGS fn /K,R,S,V/ ' 

; szívás, szivatás. ' 
.; szÍvÁS fn /D,H,K,L,R,S, v/ 
, kitolás, undorÍtó, nehéz, kellemetlen dolgok végrehajtása. 

Sz: /S/ Ha már sz{vás,legyen nagy: / a Ha. már lúd, legyen kövér 
/ közmondás :Dintájára keletkezett/. 

SZIVAT ts ige /H,K.L,R,S,V,1'J/ 
kitol vki vel /vo. sziv/. 

NSZIVATTy6 fn /H.K,L,N,R,S,V/ 
. sz{vás, szivatás. 

Sz: /JtH,K,N,R/ szivaty tyQ tyű/fütty/: /a szivattEJ sajátos 
:e~t.ÉoE/ • 



LV. 

/SZOlCOL fn /S/ 
, rádió adóvevő. , 

vlSZOLGÁLAT 'fn /H,K,L,N.R,S,V/ 

;I l. ügyeletesi szolgálat;2. ügyeletes. 

ISZOLGVEZ fn /S/ 

I szolgálat vezető /a szolg. vez. rÖvidÚésbŐl/. 
ISZOLI fn /H,K,L,N,R,S/ 

i szolgálat/l./. 
,sZo~mATHELYI EGYES OSZLOP fn /N ,sj 

az étkezdébe való betódulás, egymás hegyén hátán /a szabályos 

j , e;'yes oszlop helyett/. 
SZOP ts ige 

, I 
" ua., mint a~. 

J SZOPATÓ KÁREL ín /R/ 

az a kábel, amelynek a segitségével a lemerült alckumlátorú 

./j .. harc~ocset a másik tank akkumlátoráról el lehet inditani. 
SZOCSKERET /!~ ,R.S/ fn ' 

II gyakorlótér /mert sokat kell ugrálni/; gyakran t~zöcskévé rövidül. 
I SZTYEPPE ín/Sj 

gyakorlótér. 



/ , , 
v'TA!{ARO fn 

Sz: Isi Kilenere 'rlígja a 
/' teh~t estére csak kilenc 

VTAKARODO fn . 

LVI. 

T 

takarót: laznap vágja le ~o. 
napja lesz a leszerelésig!. 

centit, 

Sz: IH,1I,L,R,SI Takarodó! Villany leó! IlKI Rex, csocsó kiNH!/: 
Ta~arodó! Villanyokat leoItani, játékot befejezni!'/nemhivatalos 

j vezényszó/. 
v'TAPOS fn ID,RI tn ige 

, pedálozik, nyalizik, h:Lzeleg. 
iiTÁPOS fn és mn IH,K,L,N.R.S, vI 
.j előfelvételi s katona; "'. ee:lzl!'ke: ua. 

TARCSIS fn és run IIJ,R,S,VI 
tartalékos Ikatona/. 

J , 
tjTEESZ Imnl 

Sz:/H,L,N,R,S,VI beadja atéeszt: továbbszolgáló lesz 
i la~. rovidÚésbőlj. 

lj TEII:5~1AUTÓ fn 

Sz: Isi Tilgy teherautó·befér közétek: Állj közelebb a másikhoz! 
j' la sorbani • 

li T'ill\WER fn 
I Sz: /H,K,sl ~Jeháborogj.nem vagy.Jie tenger. 
J 

"TIRPÁ!C fn és mn ID,H,K,L,N,R,S,V/ 
/ l. szabolcsi; 2. bunkó, faragatlan, hülye. 

,il Á !TIRP KIA fn /H,N,K,V/ 
/ Szabolcs 

V TIZ fn /S,R/ 
tizedes la tiz. rövid{tés0ől/. 

-TIZEDES fn /H,K,L,i'J,R,S,V/ 
~~,O~~, tisztesi rangfokozat. 

JJJlY, .- \ ,l 
Ü' Y 0, \ ,r'M' SZ: IK/ -=I.::;s~t!.::e",n~e:..::s::J!t..; . ...!s~o::.:s:.:e,,-,l:.;e::;;s:=.z~e:=.l=-.!!.ti~z~e:=d.:::e.::!s: I egy nagyravágyó, de 
j,; oV / kétbalkezes őrve3etőt ugratott (",;y az egész századi. 

V TIZÓRAI fn. . 
Sz: l. IH,K,N,S,V/ Kevés, mint a vasárnapi t[zórai Iti. akkor 
nem adnakl; 2. II1,~J,s/ Kevés, mint Auschwitzban a tízórai. 



LVII. 

:/TOKÁl1.0I, ts ige /L/ 
közösül. 

:lTilPA fn és nm /U,R,S/. 
I ügyetlen, esetlen, 
, TOPÁZik tn ige /n.R,S/ 

kétbalkezes. 

~ ügye~lenkedik. 
TORONYHYUL fn /H,L,S/ 

J
i toronylövész, irányzó 

\ TÖCSKŐL ts ige /L,K/ 
j közösül • 
• TÖK fn . 

/lövészeknél/. 

~érfi nemiszerv, here. 
,/sz: /H,N,S,V/ Tökön szúrom map:am! :/hitetlenl{edés, csodálkozás, 

meglepetés, düh kifejezése lehet/o 
--TÖKFEDŐ fn /N/ 

rohamsisak /ÉA.II,4:9/. 
~TÖKVIRÁG fn 

;
. Sz: 

TRIÓ fn 
/~/ Vigyorog. mint a tökvirág. 

,1z: /V/ Maguk, ott ketten. jó trió lesznek: / egy tiszthelyet-
, tes szállÓigévé vált nyelvbotlása/?//. 

J 

v'TUNDRABUGYI fn /H,L,N,a,V/ 
í vattás nadrágbélés, pufajkanadrág, fagatya. 

J TtJFE fn /S/ 
fegyvermúhely /a TUPEi'túzfegyver-karbantartó műhely'-ból/. 



I T~6r\'3ÉL . fn IV I 
" . 

J.' tE!lefonzsinór. 
T~BEL~S fn lvi 

LVIII. 

TY 

aki a dobra felcsévélt telefonzsinórt a,hátán cipelve 
a különböző harcálláspontok között telefon-összeköttetést 
létes{t. 



UAZ fn 

LIX. 

I 
U.U 

/ponyvás terejáró autó. 

,I UHÁKÁ fn IH,R.SI 
úszó harckocsi laz UH:, rövidÚésbŐl/. 
Sz; IN.R,SI Sziv, mint. az uháká: /állÚólag úgy múk8dik az 

,~~ uháká. hmgy elöl besz{vja a vizet, és hátul kilöveli/. 
, JuTÁLT fn és mu 

/ ~ak.lN ,R,Sj: utal tak, nem az ezred állom<Ll1yába tartozók. 
UTOLER ts ige 

Sz; IH,lJ,R.SI Ha utolérem, megbaszom! : la paran:3snok "fenye
getőzése". ha a lépcsőn lassan vonul fel a század szintre az 
alakulati. 

~,' nGY hsz Isi 
kiejtése: atty, outty, autty. lA kiejtés akkor a legsikere-

if li . ' . 

sebb, ha mind a három itt lejegyzett variációt sikerül egy 
szóban kiejtenünk.Ezek a lejegyzések természetesen meg sem 
közelí tik "felejthet~ etlen emlékű" őrmesterünk lltánoz/hatatT 

~ ~ 

lankiejtését, amit egy egész század próbált utánozni -
sikertelenüllinnen avariációk/. 
Használni akkor kellett, ha valaki éppen csinált vmit, és ha 
akarta volna, se ~udta volna abbahagyni. Ekkor parancsot 
l{ellett adni ennek a tevékenységnek a végrehajtására, majd 
lekezelően meg-,)ofozgatni az arcát: outty!Ilyen helyzet pl •• 

, h 
mikor vki éppen készül elterülni az ágyán, és már eldőlő félben 
van és más hasonlók,!. 



LX. 

JUGYAL fn /I-I,K.L,:m,R,S,V/ 

/ UTI 

ügyeletes alegység, 24 órás készenléti szolgálat·/az ügy.al. 
rOvidÚésbÓl/. 
Sz: /H,S,V/ ügyalban van: a kiképzési idő után sem veszi le 

f\ 
a gyakorlóöltöz.tékét, holott megtehetné. 
fn /H,K~L,N,R,S.V/ 
l. az ügyeletes tisztt laz UTI röVid{tésbŐl!; 2. az a helyiség, 

<-

ahol az m tartózkodik - /Vencel főhaclnagy!"telefonált az 
UTI-re"/Hány napod ••• ,41/. 



LXI. 

v 

VI " I ' I -- VAD,)ISZ~ro fn H,K,L,:r-r ,S, V 

ua., mint a gólya. 
,,cc VADHÁZASSÁG fn 

" Sz: IKI Vadházasságban él a jobb kezével:balkezes vagy üzyetlen. 

""/ VAK fn és mn 
, Sz: IH,L,lIT,R,SI Leverlek, mint vak a poharat: megverlek. 

~VAKCSIRKE fn ID,H.K,SI 

j , I~enéző, lekicsinylő megszólftás/; hülye. 

VAKEGER fn ID.H,K,L.lf.SI 
ua" mint a vakcsirke; kopár világtalan tv : újonc.!H,L,R.S/. 

JVAKHAI'IGYA fn 1'1:1 ,Si 
ua., mint a vakcsirke. 

~VAla.Ó fn J,. harckocsi IÉ~.II.4:9/. 
VAIüITÚL fn ID,n,K,L.sl ' 

! ua" mint a vakcsirke. de csak lövészre Inyúll mondják, 

,JVAKTIK fn IH,K,sl 
í ' ua., mint, a' vakesirke. 

'v VAP fn IH,K,L,iJ,R.S.VI 

katonai rendészeti járőr. 
I 

'J;vA.Pos fn IH,K,L.lIT,R.S,VI J a váp tagja. 
, VARRÓGÉP fn IS/ 
i géppuska. 

J VARSÓI SZERZŐDÉS fn ;I 
Sz: l./H,K,N,R.S,VI A Varsói Szerződés legelbaszottabb katonája: 

ügyetlen, nevetséges katona; 2./K/ Felrllglak. mint Nagy Imre 

a Varsói Szerződést. 

-- VASBILI fn ISI 

J
I rohamsisak IÉA.II,4:9/. 

VASITIK fn ID,S,NI 

1. vetési varjú; 2. Vas megyei szá~azású katona; lejtése 
.I néha vazsi/. 

J VASKALAP fn IH,S/ 
rohamsisak. 



\ 

LXII. 

!vÉDŐI TAL fn 
/ Sz:/RI 65 mintájú katonai védóital: szeszes ital. 

~~~ I J 
IH,K,n,s,vI ev tengeri iszapszemű rája, IH,N,S,VI ri szárcsa: 
öregkatona. 
Sz: III A vén táRoS ledikózikl:/jóleső sóhajjal összekötött 

J!, _k~z:emén:, hogy mindenki tu~lJ.a: elfáradt az öreg/. 
VEPECETE fn. es run IH,SI 
.i vegyas páncél törő IUteg/ la VPCT rövidi tésbŐ1I • 

~/VÉRALÁFUTÁS fn . . . 
Sz:/H,K,L,N,R,S,VI 100 méteres véraláfutás!: Iparancsnok nél-

j . küli reggeli tornán adott g7akorlat/. 
VÉRESHuRKA. fn 

Sz: IH,K.,S,VI ~Eegszakasztom, mint a véreshurkát. az biztos 
~ igaz!: Ezt még.megjárjal 

VÉVÉ ~ és fn IH,K,L,N,R,S,vl J ! 

II. run vegyvédelmi la vv. rövidÚésbóll1 '';v köpeny, ',-J kesztyű, 
V,rJpapucs. -
JII. fn összfegyvernemi védőkészlet Iköpeny, kesztyCl, harisnya/; 

J beöltözik ötbe • 
l! VILLANYKÖRTE fn 

Sz: IN,R,SI Hozzá képest a villanykörte;.llajasbaba: újonc, 
i J kopasz. 
VILMA fn IH,K/ 

la folyosón ordított szó, átvétel a Frédi és Béniből, de értel
met adtak neki:1 Végre itt a leszerelés! JlTegyek, anyám! 

f 
VIZILÓBÖLCSŐ fn lvi 

olyan ágy, amely igen rossz állapotban van, a közepe mély, mert 
/" a rugók ~itágultak benne IÉA.II,4:9/. 

VIZSZDTTJEJJZO fn IH,SI . 

j, a sa:kán levő rangjelző esik/ok/ • 
. ' VOLT tn ~ge . .' . 

Sz: IH,K,L,lI,R,S, vi l • .Y.2ll/+fn-i igenévi: ne o.,!; voU; 
megdumálni?!: ne dumálja meg!, volt nevetni?!: ne nevessenI; 
2. Iparancs, áltfn..,i igenév +1 .Y.Qll: hajtsák végre a parancsotIt 
Takarftást megkezdeni volt:Xezdjék már a takar{tástl 



• 
LXIII. 

li 
J./VONATOZik tn ige IH,N,R,SI 

IHa az újonc nagyon vágyik haza, és ezt hangoztatja is, az 
öregek "engedélyezik" neki a hazautazást. Ez abban áll, hogy 
az újonc körbemászik a körletbell az áeyak alatt, és utánozza 
a gőzös hangját. :;Jinden ágy alatt meg áll, bemondja az "állomás" 
nevét. Ha "hazaért", utána természetesen hasonló módon vissza 
is kell térnie a laktanyába. Eközben arra kell a legjobban 
vigyázni, ndllogy eltévessze az állomások nevét és sorrendjét, 
mert akkor kezdheti előlről. Ugyanez a metrózás is.1 



LXIV. 

z 

J, j" 'j . .ZE fn H,~I ,R,S 

! zászlóalj ja.b rŐvidÚésbél/. 
LI ZEBRA fn 

Sz: jH.Sj r!Iegbaszta a zebra a')1'ókát: csikos a felmosás. 

j ZEl'JÉL tn ige IH,L.R,Sj 

konyhai kiseg{tö munkát végez, csellózik. 



LXV. 

zs 

I 
I ZSAJ:JA fn 

, 
/j 

Sz: IH.SI Kevés, mint Zsanán a poroltó. 
-:;V ,ZSEB ín 

. Sz: IH.N,R,S,VI Ugorjon ld a zsebéből!: húzza ki a zsebből a 

j kezét! IÉA.II,4:9/. 
Z SEBORO SZ:Í.ÁN fn IL, Ií , S • vI 

. j kistermet1. de ánnál 
VZSOLD fn IH,K,L,l.IT,R.S,VI 

illetmény. 

nagyobb hangú parancsnok. 



LUI. 

An;za,gg,zű,;i.tés.lPLmód,;i.a.t Az első aJatotéa'; katonáskodásom alatt 
jeGyeztem fel egy-:,indig ma::ammal hordott noteszbe, csak később 
céduláztam ki őket. Éppen ezért szavaim nagy része példamondat, 
beszédkörnyezet nélkül áll aszójegyzékben. 1tólagos kiegész{
tést csak a legrikább esetben végeztem /ez esetben nem jelöltem 
soha adatközlót/, meg akarván őrizni az anyag hitelességét, és 
az emlékezetemben sem b1ztam igazán. 

A másoktól gyi'J:jtött anyagnak az alapját is a saját feljegy
zéseim képezték. Adatközlőim végi[;olvasták az általam gyűjtött 
kifejezéseket, megjelolték az általuk is használtakat , bejet-yez
ték, ha ők más ,jelei,tés;'en ismerték. ::indenképpen szükségesnek 
tartottam az anyaggy(íjtésnek ezt a mÓdját, hogy elle(lőriz~"em 

saját adataim elterjedtségét, valamint, hogy ezzel is seg{tsek 
az adatközlőnek felidézni a leszerelés óta nem nagyon használt 
lrife,jezéseket. 

Ad.!Z:tlfö~l.2il!!: 
~: Daróczi Zoltán, Szombathelyea volt katona 11981/82/, lövész. 

/Daróczi Zoltán adatai eltérnek a többiektól, ugyanis ő 
hozzám hasonlóan katonáskodáaa alatt jegyezgetett fel Sza
vakat, és a:nikor seGÍtségét kértem, elküldte nekem Wakegér 
feliratú füzetét, amely az eml{tett fe1jegyzéseket tarta1-
:nazza. T<ibból következik, hoCY az ő adatainalt hitelessége 
jobb a töb;,iekéné1./ 

.ll: :Iinger 'l'amás, "Tagykanizsa /1982/83/, tüzér. 
I: ismeretlen eredetű. IEz~~el jelöl tel1 néhány olyan adatot, 

amelyet pl.vonaton :.l. i; a;,; Ó katokáktól ',lallottam, és ide tarto'!,' 
az a néhány les3erelő rigmu.s, amelyeket az ecyik előadóter-

münk padjára firkálva találtam. I-helynév? jelölést használtam 
akkor, ha az adat közvetett adatközlőtól s"ármazik /húg, 
barátnő, hozzátartozó stb./. Az 1. jelzésű adataim hiteles
sége a leglüsebb./ 

K: Kovács Gy'5rcy, Lenti /1931/82/, felderÚő. 
J,: Lakner Lajos, Hódmezővááárhely /1980/81/, lövész. 



L'JCVII. 

ll: "Jémeth r.ászló, Szomb~thely /1981/'32/, tüzér. 

li: R.uzsinszki Attila, Szombathaly /1982/83/, harckocsizó. 

12: saját I3T~j-téf3em: :Cis Tamás, Szombathely /1931/82/, lövész. 

y: Vincze György, :~egléd /1979/80/j ;,{radós. 

A ~zóci'é~elf fe.lé.I1.Úéll:e.,t A szócikkeket a magyar ábécé szerint 
rendeztem bet'lrendbe. 'Téhány lJizonytalan esotet kivéve a c{mszó 

után közlörr: a szó szófaját. Az ekkor használt rővidÚéseim az 

Értsz. alapján: 
(\ 

f f ~ • t ' , \' l .... , " " ...!!: 'onev,~: ha. arozo",szo, 1l!,: me lBKuev, nm: nevmas, §g: 

száml1év; az igéknél /ige/je1.:5ltem, hogy Mrcyas /ts/ vagy 

tárgyatlan /tn/. 

A lcatonai él<,:tbe,l naGyon fo,c,tos szavakat (pl. centi" kanal.!!:.:: 

zás stb./ részletesenna,~;yarázom, de ált. t<5rekszem a rövidségre. 

<v jelet használ tam, ha a cimszó a szócikkben újra e19kerül t 

/kivéve az állandósult szókapcsolatolcat/. 

A szóláso':at, rig:nusokat, állaa:lósÜlt szókapcsolatolcat, te
hát a több szóból álló szerkezeteket o.O'1l sorol tam '~ül,ön csoport

ba, hEL"lem tagjai k:5zülve,zérszót válas~~tva, e sz'~rint sorol ta.m 

he őket ~ jelzés után. 
Vezérszónak ált. a kifejezés első állandó' főnévi elemét 

vet tem, szóláshasonlatokilál a mellélcmondatba:J. előforduló szó

elemek közül vá· asz'tottam. Ha a. szószerkozet bármelyi',: tagja 

;jellem"őbb, mint az első fönévi elem, a,ckor azt választottam 

vezér.',zó~ak. 'rermészeteseCl tr,y cseleked'tem ak ',ar is, ha nincs 

főnévi. elem a s7,erkezetben. A szólácshasonlatok kivételével 

li tt a :rő ",O ,datból mindig ;':iderüll megad tam a sZÓlás j elenté

sét is vae,'Y/és azt, hoCY :,JikOr haszn:ílják. 

Példamo;1datot, beszédldrnyezet2t - mint eml{ tettem - nem 

Ey(!jtöttem, de ha találtam Írott adatot valamelyik szóra, lci

fej ezésre , azt oda iktattam. Az e'1:kor llasznál t rövid! téseim: 

ÉA.: 1~8.rpai 3oltán, Katonák egymás közt: tdes A!'lyanyel \TÜnk, 

II,4:9 
Futkosó: '!'oldova György, Futkosó 1968: :10ZI:};Ó Világ, 1934. 

8:18-37 

1l!.ny navod ••• :Béres Attila: Hány napod van még, őrvezető? 

Dp. 1973. 



LXVIII. 

Igaz Szó: F.!'., Az első ';apasztalatok: Igaz Szó, 1982. 12:47 

JJep:endáriuln: J3ereményi Géza: Le=;endárium. Bp. 197'3. 
réphadsereg Ihetilapl 

I 
Revival: Mlya Péter, Revival: 'lj Tükör, XIX, 43:16 -Boldizsár Iván, Don 19·1·2-43: '.':ortárs, 1982~ I. 

~gZé~ ~ö~ii{té~e~: 
ált.: általában, 

Ihiv/: hivatalos Ikatonai köz- ill.· szadrodalcPmi ,wel vii , 
il1.:.: illetve, 
.pl.: például, 
.ill!..:.: . ugyanaz, . 

ti.: tudniillik, 
~: tUlajdonképpen, 

~ : vala- Ivki: valaki I , 
.y..!. : vagy. 

r 
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