
ADALÉKOK A DIÁlmZÓTÁRHOZ.
I.

Azt hisszük. alig \"111.1 olvasónk, ki ll. legnagyobb
énh·ldő(léssel ne kisérte ,,0Inn. lapunk ama. számait,
melyekuen nuhos E:,iroly értekezése n <1iáknyelvről

és fl. di:ikszótiÍr megjelent. A derék lUllllka azóta - n.
.'I'nnnlók L,'pjll' kindásáunn - külön kötetben is
napvil:ígot látott. Tudom,i.nyos értéke és lHLbisa ld
világlik most "bból n bidl"tból, melyet Tolnai Vilmos
írt róla :lZ EgyetelUes Philologüd Küzlünybc, a leg·
kiv:ílúLb lllilgYllr szaldapba. 'l'oluu,j Vilmos l,övetkczö·
képen uyilntkozik Dabas tnnnlmállj',íról : .

.Mlluk:i.ja llliu:iluuk úttörő; mig külfüldön n. dl<ík·
nyelvnek, vnlamint egyáltnhíll n tli,lkéletnek már-már
kis irodalma is van, nddig néki úgy kellett összcszedllie
gyiíjtellléll~'ét tndolll:illYOS és nem tudomi.ill)'o~ köny
vekbűl, folyóiratok ból, följegyzésekből, snj,it tnpasz
tal:í.s:ibúl és mások közlésóLől. Egységes <1iúknycl\<ről

természetesen !lCID szóllJattlll)i:; 1llimlcll városnnk,
mimlen intézetnek, süt hthill milll1c1l osztálynll.k is
megyan n maga külön nyelve, n mely cgyuellll,llY :\llll.
lil.nos, évtizedekell fil megcsontosouott kifejezéseken
kívül óvrül·évrc is mútlosl1l, \'lilto7.ik, LeginklíbL ott
fejlüdik, Ll. hol mcgvan n? cgyiittélós lehetősége: collc·
gilllUOldlllll, intcrllátllsoldJlUl, kis VltroSOk1.HtU, hol 1\
dilílmllk VIlO értéke, hol ü nz tltrn.lIy·ifjúsilg.; nngy
vlhúsok ViS7.01l~·llÍ 110m kctlvf'znck fejlüdésénck. Szó
kincse viLlúslígos zsibváslí.r!: '1\ legh:épteleucbb meta·
phorák és mcton)1ni{di:, ferdítéseJi:, csoukfblsok, mcg·
rögzött urtllolugil\k vakmerő reologismllsol{ mellett,
lIliiII, gÖl'tig, német, fl'aIlCzill., olasz, tót, 0111.11 raglld
mnuyok, muccllronicumok, phonctikn, grn.TDlDatiki1.,
syntllxis llÓlli:ül. I~övctk('zl'tcs il. kiivetkczctlCllsógholl,
pn.jko!o!, csintnl:ln, csípős és humoros, szóval 11.1. örökké
jólWthíí, oZer szorol1gli~ li:;izt il; ezer CSíll)'Cll töprengő
l1i:í.I;:s:ig híí tükre lis I;:épc mása : VI~liozlltussJi.gl'll tallhl
CRilk il tolYiLjllyt·h' vctd;cclhdik vclc, ~sllkllOgy eullen
nincs lIlt'g II liiü,kl1yelv :trlrLlIJlIl hl1111om. pezsgő v(~rc.

Azt lJiszClll, alig van 11l1liatslÍ.gosalJiJ httlulll:inyos könyv
enne:1 iL fÜZetIIéi, fch'dt:tl a mult ezer lll'rú történc'tc,
lt. mil\lll' !Icm Illi \"oltlllll..; It pl'ofl'ssol'ok. Tclje~sé ter
mé~zctescn ilZ II 57.ul:ir még kl'\'é~lJLJc lehct. mint llI:i~,

hisz ll. tli,il,Il,\'t'lvC't Illc'g illli,íhh gYILr:lpítjll. az illü, lL
pi!lalJalllyi ollet, mint mil:; cso)lortll,vc1\·ct. llalltlU

IlzJrt IIl1"g igf'1J sok llll)'a,~ot lehet meríteni Jókaill
Idn'd. lL Jút /}nLos ft'ihJlsZD:ilt, m:b; irúillkhül i~, pl.
Y:ts Gt'rel'I'll. J\al'l':IY ~:ílldor, Ca,:il Jfl'ZeS il":i:-oaih.jl.
:-on 1\ ;U10lJ1;!!!ylÍj'.:I:lt"[]):1I111..;111;I, HZ i~kul;il, n"~i1J1J jf'gyzt'i
kllllY"cibül : il L!yiijll"sl ki ]ü,llt'lIc tPI:it'!iztClli Idlcli;!t'g
az ij~,:-ozcs \..;özl'pr.-.koI;UiL':L: 1I:l.:..:'yollh léri 1l'ill.:tJl(· ~ZL:n

t.dlli ;L sajiitk\"pc'Jl Y:dú Lii:i1,j:it":'lil)k J1)C']Y."Ill'k la lah
11:iz.tsOJl ki\"til i:;l. lliltlll l'lLjzolúcljük lIwg:\ 1.1l:lgj'ar tlilik
tel'1lH~szetrajzn, a mi nólklil L:lltli~ l.übbé-kc\"e~lJl)é

szííliülkütltüllk •.
A júkeüvií szót:írt maga Tolnai Yilmos i~ H1eg'izcrzi

cgyuéiJ;íllY nJnttal, melyeket itt sorollIlII., fel:
f1(lllw~:'o"ilti:~: az ór:t1..;öz1Jcll magoló tlili!;:ot a paLi

b;lrl kdrc!űl l'l)zrcveszik s hiLHal !.leki fOl'<lllh'/L ~zo

rítj:ik. lAratl.) r:eruf'''u"", (:,','uerlt: pCllcllus ó::; pCtld
JlI:-né (IH',h'Il'lj, (Pozsony.) Pi/HI: Időzés: fokozaIlLi :
HWPI-Ilii,a. ,'c·/lijlu.CIIJifl'O"-l'il'U. I'si!Jlth: lefűz \-:l1:ddt:
,.,illl (I. /"';/0;,.,>. J,id/is: :iruló, fc!ntlú.lAr:ul.) fÚ'H!J(','es:
cgy lioszton levők. (Pozsouy.) .//~;,lilli'(t: nl:lttomo!'.
tall:irl1:tli hizelgő, toirsait magvető tli.i1L L~H1wl:'(l!J(}l:

Id,tii.'lcz. f.N":,ti(ol: lefőz. OdUt ,,,/wH!Jol: holontI.
tArad.) 1Jolii:.il:: tiiJll('WIC'g els!; p:1I1b:lll ül, hogy ll.
fiUI:ir mc!{ij'slllcrje. (I~Htl:lIICl'itj egyetem.) nir"~e( 'n/;/J
s/.;u: \'t~g.ycs, 1e\"l~l't, össze UCIll tlll'tozó ditilistig C'gy-cgJ'

oszbUyb,,". (Szegszárd.) Szalmilz-ik: tndás nólkül,
hasból beszél. Vadci.<zik: a ki csnk nkkor tnnul, ha
blizlik neki, hogy kihijj.ik. (Pozsony.) Sózni: lnbdával
ütni. Ve,.es pec8/n'Yc: péntek délubln mindegyiküuk
zsebtetett kézzel jlirt az oszbilyban, különben vC/-e.,
pecsenyét k"pott, r>icsapt<Lk. (Arnd.) Szende ifj,,: os
toh", but". (Pozsony.) G"ba: virgücs. (Debreezen,
mult század,) Polgári kimerll; : muri, Dagy korhely
kedés. (Bud"pesti egyetem.) Czipa: esirke. Vigil: őr.

Suggó: pnrittya. (Iglu.) nU/·b,b·: görög-pótlós, (ál tn
"iuos).

.Ezzel fi jókininsiigommal zlírom ismertető sorai
mat: nőjjön na.gyrn ez 11. jókcdv(í kis szót:ir, a tudo
m..i.ny hnSZIULl'it s millllcu jóhumorll ta.wtr (meg diák
gyöllyörííségére !.
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Il.

A mi diÁkjaillk goncloslwfluuli róla, hogy e jóJiivúu
slig mentül cIch), tcljc:icdjék.

~/}ollÍrich LlljO:i fólcgylt:izlli és JÚUl Zolbin :SIlros
pataki fi;gimll;íziumi taulLlúk !Szép di;í.kszútlil'·gyiijto
méllyt küldliUC'k be uékúnk, llierő lJlynu szólüsokat,
melyek II lilpllokLan JDc~jclC'nl .Diiikszóbi.p·1J:m nem
fo nl II !Ilak elő. IJubo.-: Károl,}' tHll:í.r úr. n. <1ilikuye!v
irújn. \";l!Ú!'IlU sajlllÍlblltj:1, hogy c kl;t gyííjtrméu!' 
mc1,yckl't t:rt0kcs ..i' tL':-iZ uzon körühllf.IJY i~. hogy tÖ:i
gy61t:c:n~::i n~!:i lli:ik\';irosokból l\criilteJi ki - 1I111llld,·

já,Hak bc-ft.'jcztc lIt:iu l,t'kczt'tt uW:;. :\ ~T:tul1ll'd\

Lltpj:í."lIak lta~:íbjai CZlItlLIl is hcfut;'i1dj:í.k a g'yiíjtó
:;ckct.

A félegyiJ:izi t1i,iliszavak a következők: ber(,,·
tyiUni = szekUlllhit kapni; bllfflct = ha vnlumi
rosszúl üt ki: fJ/"illiJ'u:'Iú = feszíteni; v. ö feszít. miut
kölyök kutya. az llgilrball; feszít. mint keL krumpli
cgy zSl~kban ; esi/IDOlli = hiáha soknt beszélni; domi
11 Ó.:.n i = faluaverűs iubtla-jllték; c név nt.lúszÍlliilcg
onnét származik, hogy régnntc azt kililtott;ik: dominc
pl. iYnyy.' s cl.;kor lL nagy nC"vií tiúnak kej(f'tt meg
kapni a· lapdM; cl.".-:z/w;úlni = Ita a. diltl{ c!Őzete~en

kimenti magu t, hogy il leczkét ncm tallullJatta meg;
!,Jllfi.ll'ra ,illitwli = vnlakiuek buklisií.t n vizsgútóJ
fiiggiJyé tenni: !,Iijltt = llleczkét szónd-szóra. elmon
dani; /teles = a ki 'l.Z osZt:i1yköllyvrc vagy a tOTUlt.
könyvben felügyel, hin1.tn,itl egy hétig huL; ka.-:;y'o·
11!JU = a hol töbL di.ik koszlol és minden ilyen
•ka.sz,iru;'o.l cl vRn nevezve vagy a h,izigll.zd:íról,
vagy vntlllnelyik d.iák nevéről; kiyuliel'állli = a kiír-

tYlínál CI. pénzt kiegészíteni; klfizi == hosszú sváb
diák; kocswál'ost játszani == minden fiú fúr magának
a földbe egy lyukat sorba, u. .kocsllllirosok. gurítjli.k
fölötte a lllb,tLt, s II kiébe belegurúl, (IZ fölbpja s
megdob vele Ylllitkit. Ha eltalálja, uklwr <.t. megc1olJott
nak, ha 11em, Ilkkor a maga. Iyuld,ba ejtenek egy
kavic:sot, mig it lynk meg nem telil\. Ez esetben az
illető .kivcszt.; li/iker = jl~tsziisra való apró kö
vagy üveggolyóbis ; mogúlIsziínelct tw'tani = ncuéz
leczke milttt otthon maradni; megváltás haro,I1uia ==
csellgetylí; mitu!J)'lis=. = kis di,ik; nWl'gá = képcz
dész ; l1!Jiiglti \'ugy makogni = na.gynehezen elmon
dani" leczkét; piHjc ["an ,·á = IH, a tanár" dilik",
haragszik; palent == (v. ö. magyar királyi, ILngol 6sz)
ha vnlami nagyszcríícu üt ki ; elplIskázHi == elrontani
akaikulust; scdtilor == leczkekérdezö; Ppllllyol nem
vagyok = nem vagyok bolond; strajkolni = vitla·mit
közösen nem tanulni; ll. képezdészeknél, ha. n. negyed
évesek vl.t.lameullyjen ki akarnak marndni ; szennyes.
szellvedélyes karuklcred be vall iklatva a /;öllyvbe =
hu' valuki osztálykönyvi, vagy nz önképzőkörben

jegyzőköllyvi megrovást kap; tiplózni = .likkerek·
ke," játszIlni; tipló-Iapló = likkerezés közben mond·
j~\k; zónázni == kontóra vál:Hirolni, v. Ro vizsgákon
kegyelemből átesúszni; Ilem ettem viselt kefét (vagy
bOlltó-fésül) = nelll vagyok bolond; püfTneki Bely·
,·ád = balul ütött ki, pórul járt.

Kiv,Uóan jÓÍzí! humor nyilatkozik meg a sá>·os·
pataki diákműszókbllu, melyet bekáldőjiik ilyetén·
képen fiizött koszorúba: kopó = u főiskola ]uíznugya,
kinek kötelessége bizonyos estéken a vendéglűkbe,

korcslDllkbn. elll\togatlli, ynjjoll ninescnel\-c ott lL tila
lom ellenére di'Lkok; csi";z = u konviktusi rántott
m:irtús; Pfll':'lll = u. pedellus csúfnevc; suphmm =
cgyértehuii II. I:{crnJldiurumllJ. furkós·bot; marczi =
privlithá7.uálle"ö kenyér: h'illa, tc:Jtlin-ldylis, /ú'is:.llls
1t1lszfÍl:ia == tlleolúgusok gúnyucve ; 11O:'1t (f!.'jlre vl:lIni
vmit = ünnep utli.ura hitelűzni ; l1!JliUlÜhi = hús, lll.

állat oldltl,ihöl: I,ikllcrcs = kclWlcg mc'j nelD sült
lICuyér; n/fll'údizll; = bcjclüllleJli ÓL tn.wí.ruak. hogy
ezell VHgy IlZOIl okból IICTU I\(~s~ült; csi: = mester
legényelí gúuyuc\'{'1; yürcs. lüc:-> == krajC1.lir: kant
n/('1' = lal~ótúr::); "!'lf'/H·l/,i = 1\ h.:czkt;t minden érte
lem nélkül elmolld,tui; dlllh.'u-lrll/ = növéuytnu;
dűg'((I,1l = líllllttau; dúl'dá .... I/l,'/ldlil' (mclldik.ins
vlí.lluzall\) :;:::; kisdiák; I~'úitel', "'ú/dúr, /;n:l' :;:::; lll. lt.

kiuek bizonyo.:) t:irg,vból I, ':!. ;~ ~zel\llIld;Íja YIUI:

bitaIIgl,: = kÖl1lc"llym:lgos It~ ..'e.';: /'cc:kit .... = iL kon\'il~

tusi febzuh.!;ilú g.H'i"l·k; /,olli = fllltto:;talolt 1,1Iko
ricza: ,h·ci. « Ila',i:~:'lih,;l .:= l;rli ot, dolgo[: f"/illal..'"I,
/i'I''''''OII, /i·It·,;') = llleg"CT; fi'i')/,'is, "ul·mo.... , l'is:.tni!j,
]JHS/la. úgy/i, Ifl/;/{I'I1//fIlY == Id:lsszilwsok IJlItgyar
fonlításl\; .....:.ccsJw := sa"anyú káposzta nyerselJ ;
bc(afj!JHi. :;:::; belcsü!ui y;l1amihc.

A ki m{'g pútlékold.;nl akarun a • Oi:tksd,ti"i·p ·hoz
jlirulni, juttassa cl gyiijtl'sét llt.punk szerkcsztöségé
hez.
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