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A debreceni Kollégium nyelv- és ' diákszótára. 
írta: S. Szabó Józsei. 

. A külföldön, főleg Német-, Francia-, I 
Angolországban és Hollandiában, már 
a XVIII. században kezdték gyüjtögetni 
a különböző tanintézetek speciális diák
szavait · és szólásmódjait, melyeknek 
ez országokban, elsőrenden a németek
nél, azóta egész irodalmuk támadt. 
Nálunk csak a mult század végefelé 
fordult ez irányba a figyelem és érdek
lődés. Az első ll8gyobb, egyetemes mű 
e téren tudtommal Dobos Károly 
lexikális összeá,Ilítása : "A magyal' diák
nyelv és szó/ára" (1898), melyet a 
Tanulók Lapja adott ki. De ez még meg
lehetősen sovány füzet. Tanulságos 
azonban Bevezetése és az utána követ
kező értekezés "A diáknyelvról általá-

. ban". 
. Dobos KárolyaművélJe iktatott deb

rec'eni diákszavakat illetően két forrásra 
hivatkozik. Egyik II Géresi Kálmán 
tanulmánya "A református tUllügy, kü
lönöselÍ a debreceni főiskola legrégibb 
történetéből" (L. a Tiszántúli Refor
mátus . Középiskolai Tanáregyesület 
1879 80. Évkönyvében) , másik a 
Barcza József két ismertetése a ,Deb
receni diákszók és szólásmódokról" 
(Magyal' Nyelvőr, XXV. k. és Tanulólc 
Lapja, 1896). Lehet, hogy máshol is 
jelentek még meg ezirányú, kisebb köz
lemények. Nagyobb tárháza nyilt meg 
azonban még a Dobos műve előtt a 
Kollégium és diákság nyelvének a Kol
légium főgimnázium~nak millenniumi 
(1894 95. ' évi) Értesítójében, főként 
Géresi Kálmánnak; Sinka Sándornak és 
Dóczi Imrének itt közlött történeti 
rajzaiban és a diákegyesületek histó
riáj ában. Ezeket Dobos nem aknázta ki. 
Különben inkább a kollégiumi élet 
nyelvére és műszavaira vonatkozólag 
nyujtanak is ezek adalékokat, mint az 
olyan különlegesebb diákszólásmÓ"dokra 
és szállóigékre, aminőkte Dobos súlyt 
helyezett. Idők miiltával újabb-újabb 
könyvek jelentek meg a Kollégiumról, 
melyek annak helső életével is részlete
sebben foglalkozván, nyelv- és diák
szótárához elsőrangú kútfőkül szolgáI
nak. Ezek: Békefi Remigtől : A deb
receni ev. -ref. főiskola XVII. és XVIII. 

. . 

századi törvényei. Budapest, 1899. 
Dr. Bal'csCl Jánostól: A debreceni Kol
légium és particulái. Dehrecen, 1905. 
Balogh Ferenctől: A dehreceni refor
mátus Kollégium története adattári 
rendszerben. Debrecen, 1904- 1913. 
Dr. N agy Sándortól: A vallásos nevelés 
és oktatás a debreceni Kollégiumban. 
Debrecen, 1933. A dehre'ceni refor
mátus Kollégium I. Hajdúhadház, 1933. 
A debreceni kollégium, mint · egységes 
intézmény az egyetem kiválásáig . Debr. 
1940. Zsigmond Ferenctől: A debreceni 
reL Kollégium története. Debrecen, 
1937. Csíky Lajosnak a Kollégium levél
tárában lévő kéziratos müve (A debre
ceni református főiskola a XVI. és 
XVII. században, összefüggésben a 
nagyváradifőiskóla történetével s Mar
tonfalvi .György életével é,s mííködése
vel) hasonlóképpen tartalmaz idevonat
kozó érdekes adatokat. Idetartozik 
Szűcs 'ls/ván rajza is. (A debreceni 
Kollégium története és belszervezete 
(Palllgyai Imre : Magyarország történeti 
leírása), Nemkülönben bőséges tárai a 
kolléginmi nyelv- és diákszótárnak az 
iskola törvényei, a Series Studiosoru
mok, mindenekfölött a Thúry E/ele 
által kiadott subscribens diákok kata
lógusa 1588-·1792. (L. Iskolatörténeti 
Adattár II. k. Pápa, 1908), végül a 
kéziratos tanári, i~kolatörvényszéki és 
diákegyesükti jegyzőkönyvek. 

Mintegy 12 évvel ezelött ' kezdtem 
gyüjtögetni a Kollégium nyelv- és diák
szótári anyagát az addig megjelent 
fenti művekbő], Sajnos, gimnáziumi 
igazgatói nagy elfoglaltságom nem en
gedte, hogy a Csíkyé kivételével, . az 
emlitett kéziratos forrásokat is átbúvá
roljam. Majd eltávo;.ván Dehrecenb'ől, 
erre többé nem volt alkalmam. A ki
adott míívek azonban, külőnösen a 
Balogh Ferencé és Nagy Sándoréi, nagy 
részben kiaknázták ezeket s igy, azt 
hiszem, nem sok az, ami még-tárgyunkra 
vonatkozólag bennük talillható. A ki
adótt műveket pedig igYl"keztem gon
dosan átnézni s mindazokat összeszedni 
belölük, amelyek, mint mííszavak és" 
szólásmódok, hosszÚ" időn keresztú.l sok 
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nemzedéken át éltek a tanárság és diák
ság körében. Nem pusztán a diákészblíl 
és szájról fakadt s ott élő szálló igéket, 
mint érdekes curiosumokat, kerestem, 
ahogyadiákszótárak összeállítói álta
lában, hanem az egész kollégiumi életbe 
belegyökeresedett, annak szervezetét, 
intézményeit, belső életét megvilágositó 
és jellemző elnevezéseket is. Az íratlan, 
pusztán szóbeli szállóigék gondos 
válogatás . és kí'itika mellett, szintén 
kiváló forrásai a diákszótáraknak. 
Ezekre is tekintettel kellett tehát len
nem, s amiket régi diákok előadása 
nyomán följegyezve találtam és jóknak 
ítéltem, szintén fölvennem gyüjtemé
nyembe. Reméltem, hogy az egykori 
kollégiumi diákok is segítségemre lesz
nek és emlékezetükből tudomásomra 
hozzák az általuk ismert, jellegzetes 
diákműszavakat. E célból a lapok útján 
kérelmet is intéztem hozzáj uk, de j ó
formán eredménytelenül. Csak egypár 
volt növendéktől (dr. Kardos Alberl, 
dr. Vasady .Béla, Rózsa Sándor) jött 
halk visszhang szózatomra. fgy azzal 
kellett beérnem, amit innen-onnan 
magam összeszedhettem a már lassú 
öregség és gyakori betegeskedés terhe 
mellett. Emiatt és Debrecenből való 
t .ávozásom következtében a kollégiumi 
diákszövetségtől évek óta gyüjtött 
enemü anyagot sem volt idöm és alkal
mam átnézni (ez az Ú. n. Csiituál'i Króni
kában van felllalmozva). Abban lelek 
némi vigaszt, hogy, amint eleinte meg
figyelhettem, itt jórészben szükebb kör
ben, néha csak egyes coetusokban hasz
nált, továbbá új abbkeletű , diáknemze
dékek általános hagyományává még 
nem vált műszavak vannak, márpedig 
én lehelő leg olyanokat vettem fel gyüj
teményembe, melyek régebbiek, tradi
cionálisak, közkeletűek, s melyeken 
meglátszik az idő patinája, mondhatnám 
úgyis, hogy amelyek klasszikusokká 
váltak. Sok köztük a latin szó, mert 
hiszen századokon át a latin volt a 
Kollégium nyelve, s a latin müszavak 
és kifej ezések a legúj abb korig fenn
maradtak. 

Szerencse, hogy füzetekben, alkalmi 
kiadványokban és lapokban a már em
lített Barcza Józsefén kivül jelentek 
meg elszórva egyes följ egyzések, mint 
pl. a dr. Benedek Sándoré: Diák emlé
keim; a dr. Csűrös Ferencé: A Kollé-

. . .. 

gium diákéletéböl; a Tukacs Lajosé: 
Emlékezzünk régiekről . (lehetnek 
mások is, én többet nem ismerek). 
melyekből némileg pótolhattam diák
szótáram hiányait. Mindenekfölött kell 
pedig szólnom regényítóinkról és köl
tőinkről: K uthy Lajosról, Jókairól, 
Baksay Sándorról, Mikszáthról, vala
mint Csokonairól, Aranyról, Nagy Imré-

. röl, akik, főként Jókai, pompás bokré
tákat nyujtanak a Kollégium virágos 
kertjéből. Nem tudom, hogy egyik-o 
másik diák szót nem a Jókai határtalan' 
képzelete alkotta-e regényeiben, de kri
tikával vizsgálva is rajzó diákműszavait 
(Eppour si mOtlve, Kis királyok, Deb
receni lunatikus, Egetvivó asszonysziv), 
azt találj uk, hogy nagyrészben egyez
nek a hiteles feljegyzésekkel. J Ó vOIM 
tudni, honnan, hogyan, s kik által sze
dette össze. Épígy a Baksay (Nagymama 
karácsony ja, A c lodálatos történet) és 
Mikszáth (Két koldusdiák)kútforrásait . 
is. Csokonai, Kuthy, Arany, Nagy Imre 
már saját élményeik alapján irtak. s 
ezélt fontosak a náluk leThető műsza
vak. 

A debrecenihez hasonló szervezetü, 
berendezésü és belső életű többi neve
zetes magyar református Kollégiumok, 
mint a sárospataki, pápai. nagyenyedi; 
marosvásárhelyi, századok folytán 
ugyancsak tipikus kollégiumi nyelvet 
teremtettek, mely e tanintézetek közös 
gyökerénél, szelleménél és alkotó elemei
nél fogva sokban egyezett, úgyszíntén a 
diákvándorlások és a kollégiumok ösz
szeköttetéseinél fogva a diákság elmés . 
mondásai (salse dicta) és képzett szavai 
is több tekintetben csaknem valamennyi 
iskolában közkeletűek lettek. Ilymódon 
református kollégiumaink nyelvi ki
fejezéseinek, műszavainak és diák
szállóigéinek j elentös része közös, csak 
egyes sajátosabb kollégiumi életnéze
tek, felfogások, nevelési irányok, tan
rendszerek és szellem hoztak létre' csu
pán egyes iskolákat jellemző, speciális 
nyelv- és diákszavakat. Hogy megis
merjem a közös elemeket és lássam az 
eltéréseket is, amennyire tehettem, 
igyekeztem az emlitett kollégiumok 
belső életét és diákvilágát is tanulmá
nyozni. Ide azonban még sokkal alapo
sabb stúdium szükséges. Én csak nagy
vonalú képet tudtam nyerni, de e~ is 
világosan mutatja az egyezéseket és 
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különbségeket, 
is.1 

amikre néhol utalok 

Elszórva könyvekben, folyóiratokban 
és lapokban sok helyen bukkanunk 
tárgyunkat illető egy-egyadalékra. 
Olvasmányaim alapján itt már csak 
véletlenül halászhattam ki néhány szót 
abból a nagy tengerböl, mely a deb
receni Kollégium legbelsőbb életét tük
rözi. Mert, amint annak már több 
helyen kifej ezést adtam, a debreceni 
Kollégium mutatja fel valamennyi hazai 
tanintézet között a leggazdagabb és 
legszínesebb diákéletet, ami önként 
következik növendékeinek legnagyobb 
számából, intézményeinek, egyesületei
nek legkiterjedtebb voltából, központi, 
országos helyzetéböl és hatásából, 
Debrecen jellegzetes kálvinistaságából, 
melynélfogva századokon át szinte va-

o 

rázserőt gyakorolt a város is, a Kollé-

sem találunk. így termettek itt a száma
néli<üli diákszók és szólásmódok, melyek
nek összegyüjtése nem csekély feladat. Én 
csak kiséri etet tettem erre s összeszed
tem mintegy ezer címszó/o Pár évvel ez-

"elött frissebb erővel még azt hittem, 
hogy fel is dolgozhatom azokat, de 
a szótár kiadásának kilátástalansága 
miatt a kidolgozás csak maradt-maradt, 
s most már, elaggott állapotomban, 
aligha tehetek egyebet, minthogy gyüj
teményemet, némileg rendezve, bead
jam a Kollégium nagykönyvtárába vagy 
levéltárába, hogy ott maj d megtalál
hassa, s amennyiben jónak látja, fel
használhassa az, aki talán ezzel ' a 
tárggyal még valaha komolyan óhajt 
foglalkozni. 

E sorok célja, hogy felhlvjam velük 
a figyelmet ez érdekes és nem kis jelen
tőségű tárgyra, mert úgy, ahogy én a 
szótár készítését elgondolom, az nem 
valamely exotikus vagy curiosus munka 

gium is az egész hazai református vi
lágra. És ami legföbb, ebben a Kollé
giumban élt a tanulóifjúság a legzavar
talanabbul, legkizárólagosabban és leg
tovább olyan független, ;lutonom iskolai 
életet, aminőt még a másik nagy orszá
gos hazai kollégiumban, a sárospatakiban 

1 Á testvér-kollégiumok nyelvét és dl~k
életét elsősorban szintén azok megjelent 
történeteiből ismerjük meg. De ezeken kivül 
hasonlóképpen több tanulmány és cikk is 
foglalkozik vel Uk. Leggazdagabb irodalma 
van a pataki diákvilágnak, melyböl a tör
téneti milveken kivül a következőket isme
rem: Szinyei Gerzson: Vázlatok és képel, a 
sárospataki főiskola XVIII. és XIX. század
beli életéből és A sárospataki főiskola 
Comenius előtt (Sárospataki Lapok, 1892). 
Raddcsi György: "Régi pataki diákélet (Orsz. 
Református Tanáregyesület Évkönyve, 
1906---07). Dr. Panka Károly szerkesztésé
ben: A pataki " diákvilág anekdotakincse, 
I-II. k. Budapest, 1928, 1930). Bőséges 
forrásgyUjtemény. Somosi Istvdn: Diákélet 
Patakon az 1790 1860-as években (Sáros
pataki Ifjúsági Közlöny, 1930-31). A nagy
enyedi diákéletre a ár. Lukinich Imre ál
tal szerkesztett: Nagyenyedi Album (1926) 
nyujt jellemző képet, főként a dr. Garda 
Samu és dr. Szigethy Lajos tanulmányaiban. 
Továbbá Ker/ész Jdzsef milve: Képek a 
nagyenyedi diákéletböl (1922). A maros
vásárhelyi diákéletre érdekes és tanulságos 
fényt vetnek a következő milvek: " Kods 
Ferenc: Életem és emlékeim (1890) és 
Linárt Jdzsef' Emlékek a régi kollégiumi " 
életből (I,,-,n!lrosvásárhelyi Kollégium 1913-
1914. évi Értesitőjében), mely szótárszerilieg 
a clmszavak betilrendj ében közli a kollé
giumi nyelv- és diákszólásmód anyagát. 
Tudtommal nálunk egy intézetre vonatkozó-

I lenne, aminönek talán sokan vélik, ha
nem mintegy darabj a, kiegészitő része 
a Kollégium történetének lehetőleg tör
ténelmi és etymologiai megalapozott
sággal. Egy helyre gyüjtve, egy cso
korba fűzve a Kollégium életének olyan 
megnyilvánulását láthatjuk benne, ami
növel a rendszeres történet behatóan . 
nem foglalkozhatik. Hogy látható le_ 
gyen gyüjteményem tartalma és terve
zett kidolgozása, mu/a/ványul közlök itt 
belőle előbb általánosságban több egyes 
kevésbbé vagy felületesen ismert cím
szót, azután egy betűből egészen kidol
gozott kisebb részletet. Errenézve Kol
légiumunk legrégibb, századokon át 
használt elnevezésének, a sehola-nak 
betűjét (S, Sz) választottam ki. 

Ar. egész .dictionariumból általános
ságblll a következő érdekesebb nyelv
és diákszókat emelem ki: 

l ag ez ~ . . első nyelv- és diákszótár! kisérlet: 

Absurdllm: töltött káposzta, mert a 
Kollégiumban a képtelenségek régió
jába tartozott (Jókai: Eppour si mouve). 

Akadémia: a Kollégium főiskolai 
(theologia, filozófia, jog) tanszaká. A 
XIX. század elejétől, a rendszeres jogi 
oktatás megindulásától ];;ezdték ez el
nevezést olykor használni, mig aztán a 
Század .. közepén . .áltaJimossá és hivata
lossá vált. A diákélc így nevezte a ];;on-. .. . " ,. , ... . ... . 
viktusi zsírnélliüiJ, szaraz tesztat IS, 
meri megakad a torkon. . .: 

Apaxabo : .. véres ' hurka, a diáknak 
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hazulról kapott kedves elemózsiáj a 
(Jókai: P eregrinus). 

Auditorium: e lőa dóterem a tógás 
difk ok számára. A XVII. század köze
péig egy, azontúl, Martonfalvi idejétől 
(1664) kettő: kisebh (a régi) és nagyobb 
(az új). Itt tartották a fels őbb iskolai 
előadásokon kívül az ünnepély~ket, na
gyobb összejöveteleket, itt történt min
den nevezetes iskolai dolog: inauguratio, 
officialisok váasztása, disputatio, lega
tionális electio, examen et cet. Itt étkez
t ek a coquiások. Néha bizony nagy zajt 
csapott ott az eleven ifjúság, ezért 
orditOl'iumnak kereszt elte el a szó
facsaró diákbumor. 

Bergengócia: 'minden falu, ahol ' a 
supplicans diák nem kapott c/áciál 
(l'.d ományt) (Jókai: Eppour). 

Botanizálás: eredetileg növénygyüj
t és , de így nevezte a diák a csapszéki 
horvirágszedést (mlllatást) , meg a ba
romficsenést is. 
Bőgőtakaró : bőköpeny, másként ma

laclopó, mely alatt sok mindent el Ie
het ett escnni (Jókai: Eppollr). 

Cibálás: a hazulról küldött minden
féle jó eledelben (cib llm) való részesedés 
(Jókai: Eppour). 

Cibere: a Kántus II. tenol'szólama, 
melyet még gyémántszólamnak is gúnyol
tak. A cibere; tudvalevőleg , korpaléb61 
készült hőjti savanyúleves, ilyen sa
vanyú, böjti a II. tenor hangja is. 

Congest : a diákoktól gyüjtött . ala
mizsnagabona- és bor (másként gabona
és borcollecta, l. ott), mely a köztartást 
nagyban segítette. 1757-ben pl. az Ér
m elJéken .49 helyre mentek a diákok 
alamizsnabort gyüjteni. 

Cula.: a kollégiumi nagyobb csengő 
gúnyneve, mert hajdan ott két csen
getyü volt, a kisebbel az órákat .ielez
ték, a· nagyobbal, "a jertelmes cl/lá"
val, a kicsapott diákot parentálták ej . 
Ezt húzták meg veszedelem idején 
(tüzvész, ellenséges benyomulás) , meg 
tanár- és diáktemetéskor is. (Szacsvay 
Sándor: Magyar Kurir, 1787.) A cula 
tulajdonképpen zsák, de igy gúnyolta 
a magyar nép a korhely' férfit és II 
rossz nószemélyt is. 

, 

DoroD;lb: k ézírásos diákversek gyűj
t eménye a contrascribáná l 1834-bóL 
Dögönbögők: énekes diákok, akik 

éj jelenként a halottasháznál, aztán a 
t emet ésnél énekeltek ; később a prepák 
egyik drasztikus gúnyneve, mert a 
ha lotténeklést ők végezték. . 

Evangelium: komolyal]. az így neve
zett bibliai Ige, . az örvendetes üzenet, 
de tréfásan, diák-nyelven nagyobb össze
gü pénzeslevél (Jókai: Kis királyok). 

Ferula: fenyítő-pálca, egyúttal szíjon 
a nyakba akasztott szégyentábla, me
lyet annak kellett hordani, aki a Kol
légiumban magyarul beszélt (hungari
zált). Úgy szabadult meg tőle, hogy az 
ebédnél ékes latin beszédet kellett tar
t ania. A ferulát, mint tanító-eszközt, a 
Kollégiumból kikerült diAk sokszor em
legette, néha dicsekedve is, mondván, 
hogy ennek, vagy annak a nevezetesebb 
praeceptornak vagy professzornak a 
ferulája alatt tanult . 

Florilegium: ezzd a dí csérő szóval 
(virággyüjtemény) nevezték II kollé
giumi diáksereget. Ilyen díszitő név volt 
a Pallas tábora is. 

Fővizész: a tüzoltó-lllachina cs6-
vezetője, ki a vízhordószekeren állva, 
vállán a vízhottal vonult a tüzhöz. A 
szót a túlzó nydvújítás képezte. Népies 
nevezés ellenben a lódiákok, akik az 
electrica-machinát jlecken húzták. 

Fülcsgó:!us: a filozófus-diák nevénd: 
tréfás torzítása (Csokonai), mint a 
theologusé : Iyi/ogus, a filologusé : file
lógós . 

Gólya: a novitius diák neve, mint 
szinte a bagoly és vércse is. Már a közép-o 
kori scholastikusok használták (ciconia) 
Lipcsében, K ölnben (Barcza Józse!: 
Obscurus emberek It'vdd) és minden
felé. 19y jött át a református iskolákha 
is. Több más állatnévvel is csúfolták, 
vagy becézték a nagyobh diákok a 
kisebheket, mint pl. pl/Ilus, rana, göc/e. 

Gubódiák : vcl'>;faragó (Mikszáth: Két 
kuldusdiák). 

Hasfájás : repetitio. 
Lex fdvolitatis: a contra hivatalban 

• 

őrzött il dumáskönyv (Benedek Sándor: 
Diákemlékt'i m) . Ugyan hová ktt ez? 

RUFF IHALV s z o b a! e s I ö, nl á z o t ó é s 
búiorf é nyl' z ő vál/alala 
T e I e • o n: 16-89. DEBRECEN, V(JR(JSMARTY-UTCA 3. szAM. 
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Konaforia : igy nevezték görög szóval 
a coquiai kosálhordást, mely kedvelt 
foglalkozás volt, mert bőséges eledelhez 
j utott általa a diák. (N agy Imre: Félre 
egyházhistórial Jobb a jó kanaforia. 
Isk. közvizsgálat után.) 

Klapancia: minden rossz vers, ami
nek gyártását viccből ad absurdum is 
vitték a diákol{. Pl. Mázsa harang 
ötvenkettő, de loronyba, veres be, Debrecen, 
a város megvagyon, aki repedt. Aztán az 
ismert: Róka, ravasz egykor nagy ehel
ném lyukba bebújia, Dombos az oldala 
lett, nem leJiei ám gyere ki. 

Kürié: tiltott kaputrolrk 179~ből. 
Valószinűleg a világi küriarchusok 
hordták, ezért tiltották a diákoknak a 
hierarcha-professzorok. 

Oche: általában a debreceni ember 
gúnyneve, melyet a diákokra is alkal
maztak. Ilyen debreceni diák-gúnynév 
még spirité, sóeé. 

De abbahagyom, mert nincs hely 
többnek a Kalendáriomban. Áttérek a 
kidolgozott S-betűre. 

Sabbatale : szombatnapi malomjöve
delem. Kezdettől fogva csaknem a 
XIX. századig egyik jövedelme a Kol
légiumnak, illetve coetus seholasiicus
nak (l. ott), melyet a szombatnapi őrlés
böl, bizonyos hányad szerint, a város 
vizi-, szél- és szárazmalmai adtak. Más 
följegyzés szerint a . malmok vámja 
illette a coetust. A Kollégiumnak saját 
malma is volt (molinum Scholae) , 
melyen a · congest-gabonákat, meg a 
coetus birtokának termését őrölték meg. 

Szabbesztekli: háromszögletű kalap 
(triangulum). Patakon kétszegletü, ösz
szelapítható. Hívták felszegett, meg 
csókaorrú kalapnak is (Jókai: Eppour). 
1774-ben rendelték el viselését a tógátus 
diákoknak, akik nem szerették, s nem 
sok idő mulva el is törölték. 

Sacra bursa: szent zacskó, másként 
bursa nigra (l. ott), tulajdonképpen a 
coetus egyik pénztára (másik a bursa 
victualis, l. ott), ahová a legatiók, supp
lícatiók jövedelme és a külföldi alum
nusokat segítő adományok folytak be. 
Eleinte zacskóban tartották a befolyt 
adományokat. Innen a neve. 

Sacrum studium : a Kollégium 
theologia i tárgya, főként a bibliologia 
(l. ott). 

SaecuJaris: a Kollégium világi pá
lyára készülö növendéke. Csak 1753-tól 

. 

vezettek róluk küiön névsort. Az ilyen 
tógát nem viselt, azért non iogatusnak és 
még publicusnak is nevezték. 

Salabakter: a konzervatív, maradi 
tanár gúnyneve. Ez leginkább a vének
ból került ki (vén salabakter). 

Salaríum: sóval való fizetés, ami a 
rómaiaktól származott s az egész klasz
szikus latin világban elterjedt. Később 
mindennemű tiszti (tanári, praeceptori, 
coetus tisztviselői) fizetést igy nevez
tek. így hívták a Kollégiumnak adott 
állandó sójavadalmakat is, pl. az 
Apaffy-féle évi 4000 drb kősót. 
. Saltatio, saltus : tánc, melyet a ' Kol

légium törvényei egész a legújabb idő
kig szigorúan tiltottak. A táncra ezt a 
megvető hzxametert készitették : Nemo 
san us saltat sallus insania sano (Egy 
eszes sem táncol, az eszest a tánc teszi 
eszelőssé). 

Salutatio: a diákság jómódú jól
tevő inek s a városi tanács tagjainak 
nevezetesebb alkalmakkor (név-, szűle
tés-, ünnepnap, esküvő) üdvözlése. -
Eleinte a praeceptorok is résztvettek 
benne, később csak a kisebb-nagyobb 
diákok vezetőikkel (officialisok). Dalok
kal, beszédekkel üdvözölték házuknál 
az ünnepeiteket latinul, magyarul. Egyik 
ilyen régi dal: Mini sir a fehérhaityú 
Meander vize part;án stb. A kapott ado
mányokon a résztvevők megszabott 
arányban osztozkodtak. Ez is a diák
ság egyik j övedelme volt (l. még can
tatio, reeordalio címek alatt). 

Salutavit academias: külföldi akadé
miákon tanulás, másként peregrinatio 
(l. ott). Nevét onnan vette, hogy a kül
földre menő ifjak az egyetemekhez· 
üdvözlő (ajánló) leveleket vittek a Kol
légiumtól. 

Sancta theologia: a Kollégium hit
tudományi timfolyamát általában igy 
nevezték. 

Sanctissimus coetus: többek között 
ezzel a megtisztelö címmel is illették a 
coetus seho/asticus! (l. ott). 

Sapka (sipka): diákföveg, melyet szá
zadokon át télen, nyáron hordtak több
ször újra megszabott formákban, nyá
ron könnyü szövetből, télen prémböl. 
Latinul pi/eusnak (l. ott) hívták. A 
XVII. század végefelé jött divatba 
Debrecenben a kalap (ez is pi/eus) vise: 
lése. Az első kalaposmester (RáczkevJ 
József) debreCeni diák volt, aki llZe-
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génysége miatt nem folytathatván ta
nulását, Pozsonyban kalaposinas ' lett, 
aztán éveken keresztül külföldön ta
liulta mesterségét, s hazajöYén, 1766. 
évben nyitott kalapósműhelyt Debre
cenben (Zoltai Laj os: A debreceni viselet 
a XVI XVIII. században) , A kalap
viselés csakhamar elterjedt, a kollé
giumi diákoknak 1774-ben rendelték el. 
Míg a sapkát hordták, fölibe temetések 
és más ünnepélyes alkalmak idején 
hosszú, magas süvegel (pe/asus, sinkó, 
l. ott) húztak. 

Scheda: papírszelet, (sehedula, innen 
,a Cédula), melyre az: exámeni kerdé
sek voltak följegyezve, a tanulóknak 
ezekből kellett húzni. Nevezték char/á-
nak is :(1. ott): " , ' 
, ,Schola : a Kollégium közhasználatú 
neve eleitő l kezdve a XVII. század 
közepéig; tudvalevőleg ebből a latin 
szóból jött az oskola, ' iskola '(l. ott) név, 
Comenius nevezte először a pataki 
scholát kollégiumnak, utána , Marlon
falvi idejében (1660 1681) Debreceil
ben is így kezdték hivogatni, de még az 
1704-i iskolai törvény is csak ritkán 
használja a Kollégiuni ' szót, általáil 
scholának nevezi az iskolát, még az 
1792-i törvényben is többször fordul 
elő ily néven: A Kollégium-elnevezés 
általános érvényre az 1796-i törvényben 
emelkedett: A XIX: században a felső 
tanfolyamok (theologia, filozófia, jog) 
kifejlödésével II főiskola név jött hasz
nálatba. A budai isiIiat (1792) már az 
egész ' magyarországi reformátusok fő
iskolájának nevezi a debrecenit a sáros
patakival együtt . A schola círrie a XVI. 
századbanceleber, majd. celeberrima, 
Találjuk a scholát ludus litlerarius, 
gimnázium (XVI. század) néven, vala
miIit 'seholdstica civifasmik is nevezve, 
A századok' folyamán többféle cínunel 
illették, mint: schola illuslrissima el 
ampliss ima, inclula, M arófhi 'György az 
alsó fokon schola vernaculai (magyar 
iskola) akart meghonosítani, de akkor 
sikerteleilül. A Ratio' Educationis 'erre
vonatkozó rendelkezése' sem hozott na
gyobb eredményt ' a Kollégiumban. 
Ellenben a ' Budai-féle Ratío Institu-

, 

.. 
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tionis a középfokú schola humanitasi 
hozta létre. A XIX, század 40-es évei
ben a Kollégiumban létesített polgári 
iskolát schola reali um vernaculának ne
vezték. (A gimnáziumról és akadémiá/'ól 
l. ott). 

Scholal'is: a diák legáltalánosabb 
neve, kicsinyé és nagyé. A régi kollé
giumi törvényeket is de sludiis, moribus, 
officiisque Scholarium c. alatt állítot
ták össze. 

Scholasticus: a diáknak a középkori 
szerzetesi iskolákból származott neve. 
Az egész ifjúságot seholaslicle jllventll
lis candida /urba címmel tisztdték meg. 

Scholastici pauperes mendicantes : sze
gény iskolai tanulók. Debrecen város, 
jegyzőkönyve már 1556-ban így nevezi 
a temetésre j áró; szegény diákokat; akik 
a halottak felett is virrasztva . énekeltek 
(lugubratio l. ott) s ezért j útaImat kaptak. 
Ezek a szegény mendicansok a scholá
ban is nehéz, keserves szolgálatokat 
végezve eitek és tamU tak (1. szolgadiák 
cím alatt is). ' 

Scholasticadisputatio: a középkori 
iskoláktól a reformáció tanintézeteibe, 
így' a debrecenibe is átvett iskolai tudo
mányos vitatkozás, melyet Debrecenben 
az 1792-i iskolai törvény szüntetett meg, 
miután a disputák elfajultak" hevesek, 
zajosak lettek 'es a diákokat elvonták 
tanulói kötelességülüől. A polemiea vagy 
circula.tis dispulalio helye az auditorium, 
ahol a rektor elnökölt s ő tartotta, a be
vezető beszédet (oratio). A vitázó ,diá
kok ' egyike a kitílzött tételt támadta 
(opponens)" a másik védte (delendens) , 
Az első vitatkozásról Simándy Mihály 
és rA/era/us Ambruzs studiosusok közt 
1564-bén tesz e'mIítést a városi jegyző
könyv. A legyőzött ,diák' pénzbírságot 
fizetett. Voltak promo/ionalis disputa
fiók is hivatali tisztség elnyerése végett. 

Scholae civis: büszke ' neve ' a tógú-
, tus diáknak, mint a seholas/iea civitas 

(l. ott) tagjának, mely 'neki hizonyos 
immunitást is adott. Az ifjúság (coetus) 
önkormányzat ának megnyi ,bálásával , e 
név használatát is eltiltotta az, 1792-i 
törvény, mint amely ;különben is sok 
összetűzésrc adott , alkalmat a városi 

• 
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polgárok.és hatóság, meg a cívis-jogaira osztályzat. Eleinte a tertia volt az 
féltékeny, heves diákság között. (I. ott). Még a Kollégium 1770. évi 

Scholae rector: l. Rec/or Seholae, Ma- Methodusa ezeket a tanjegyeket ren
gister Seholae c. alatt. _ delte el;. eminens, prima, . secunda; 
- Schola particula : l. Partieula sehola c. tertia (sci!. classis). Később az első jegy 
alatt. a praeeminens lett s a secunda utolsó-

Scriba: irnokdiák a kollégiumi tiszt- nak maradt. A secunda szó annyira köz
viselők (széniorok, contrascribák, bib- keletüvé vált, hogy ma is igy nevezik a 
liothecariusok, később a háznagy ok, rossz osztályzatot. _ 
levéltárnokok, gimnáziumi, tanítóké- _ Secundarius : A primariusok után 
pezdei, akadémiai igazgatók és akadé- következő tanfolyamon lévő diák neve. 
miai dékánok) mellett. Az esküdt- Sedator: felvigyázó az órák elején az 
diákok (iuralusok, !. ott) közül kerültek alsóbb classisokban, aki vagy táblára 
ki . a scribák, állásuk jótétemény is, írta, vagy papíron jelentette a rendet
kitüntetés is volt s a- legújabb időkig lenkedőket. _ A sedator, mint feljelentő 
fennmaradt. vagy árulkodó, megbélyegző név is volt.· 

Scriptura: általán írás, pl.. scriptura Sedes scholastica, iudiciaria, sedria: 
sacra, a szentírás, de egyszerűen scrip- iskolai törvényszék. Nevezték Iribu
turának leginkább a haszontalan firká- nal scholas/icunmak is (I. ott). A 
lásokat (magyar versek, padokra, fa- XVIII. században a senatus schola-

. lakra írások) nevezték és szigorúan til- stieus (I. ott) hatalmának hanyatlá
tották a Kollégiumban. A diákság azon- sával, mintegy annak pótlásául nyert 
ban a tilalmat kijátszotta. A diákhumor nagyobb jelentőséget. Jegyzőköuyve 
a scripturákban nyilatkozott nagy paj- (Acta sedes scholasticae judiciaria) 
zánsággal és gúnnyal. Sok pasquillus 1709-ben kezdődik. Fejlettebb alakban 
keletkezett ilymódon, főleg a XVIII. az 1792. évi, de különösen az 1836-i 
század végén. Ismerjük Csokonai pöré- törvényben jelentkezik. Az ifjúság er
ből a Szilágyi Gábor professzorra alkal- I kölcsi botlásai és vétségei felett ítél
mazottat : En gyilkosa gömböcnek stb kezett. Nevezetes jegyzőkönyvében fő
Különösen Varjas János professzor kü- ként a Csokonai-per. A coetus teljes 
löncködései ragadták meg az ifjúságot, önkormányzata idejében a széniorból, 
mint pl. a csupa e magánhangzós versek contrascribábál és 11 esküdt-diákbál 
és beszédek, meg a latin szavakból ösz- állott s a vétségek felett hetenként ítél
szerakott, magyar értelmű, elmét gya- kezett. Jegyzőkönyveit a szénior vezette 
korl6, cifra anagrammák. Varjas pl. ilye- és őrizte. Később, fejlettebb formáj á
neket fabrikáIt: Amari ait fel cella casta ban, két tagozata volt, Ú. m. - sedes 
niue. (A Marjait fel kell alkasztani. Vél) scholastica inferior et superior. Az előbbi 
(Kazinczy Ferenc: Magyar régiségek és a rektor-professzor elnöklete alatt a 
ritkaságok, 1808.) Ezt utánozva, a - széniorból, contrábál és az esküdtdiákok
diákok scripturái között efféléket talá- ból állott (székülók l. ott), kik közül leg
lunk: Concilii gentes Tessalonas semi- alábbkilencnekkellettjelenlenni'-Ennek 
tam amica (Kon Cili igen testes, szalon- határozatait a sedes schol. superiorhoz 
nás semita mamica). Iehetett felebbezni, mely a rektornak, 

Sculpator: rézmetsző diák (I. ott). vagy rendkivüli esetben a Kollégium 
E diákok társaságát sociales sculpla- helyi gondnokának elnöklete alatt a 
torumIÍak nevezték._ professzorokból és a jegyzőkönyvet 

Scutica : szíjkorbács, már a régi római vezető· ·széniorbál állott. Legalább öt 
korszak brutális fegyelmező és nevel6 tanár jelenléte kívántatott. A sedeS 
eszköze. Más néven anguilla. A Kollé- címe: honorata, üléseit sessionak (I. ott) 
giumban is rettegett ~szköz volt a hivt~. . . . ' 
scutica nagyobb büntetesek esetén-. A Sellisták: sza~elettl mendical!-sok a 
kisebb vétkeket virgáccsal (virga, l. ott) coetusokban, akiknek ágy nem Jutott, 
és pálcával (bacuius, l. ott) ~üntett~k; ezér:: széke~~n (sella) atudtak. B~~eté~
A Kollégium közös korbácsat (scutlCa ből agyas-dlakokat IS tettek selhstakka. 
scholae) sokszor használhatták, mert - A Kalendáriom terjedelme nem en
javitásáról gyakran van följegyzés, _ .g~di, . hogy t?vább folyt.~~sam. ~utat-: 

Secunda:· a legrosszabb tanulmanYI _ vanyul elég IS ennyI. TaJekozáskeppen' 
-\' 
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jelzem azonban, hogy gyüjteményem
ben az S, Sz-betű alatt még. a követ
kező címszók vannak: sémester, semi
naríum Eccilesiae, semestralis relatio 
vagy synopsis, semper, senatus schola
sticus, sen Ol', septennisdiák, seriesek, 
főként a series Studiosorum, serviens, 
sessio, sesta ( sextarius), sigillum; . sig
num, silentium, siligo, silogus, siklus, 
sinko, Sion siralma, sírtábla- (ep ita-

_ fium), skalapca, sobrietas, societas, soli
tarius, sócé, spárta, specialkollegium, 
specificatio, specimen (elenehus), spec
tabilis, spirité, sportula, stola, stu
diosus, studium, subaltemus, sub col-

-
lega, sublegatus, subpalatia, _ subrec-
tor, subscribens-diák, subscriptio, sub
scriptionale, successionalis pénzi sub
sellium, sub szűr, superbia (borbély
legény), supplens, supplicans, suppli
catio, surgyé, sus, suszterol, suvasz
tás, süllyesztés, symposion, syinmis
ták, syntaxista, szatyi, Szent Bernát 
művei, Szent István költött levele, sze
keres prédikáció, szerelmi dal (canti
leria venera), szent theologia, székrog
Iilló értekezés, székülök, -szittyaiskola, 
szoktatóiskola, szolgatanuló, szurkesz .. 

Ilyen, de, -természetesen, változó 
mennyiségű a többi betű anyaga is. 

. . 

• BAJA MIHÁLY VERSEI . 
• 

• 

DAL. • 

• •• 

-(A '"Nó/a kell hozzá" című versciklusbóL.j 

Hortobágyi esti szellő, 
Meghalok éJi, hidd el; 
Búcsúcsókom, üzenetem 
A r6zsámhoz vidd el. 

Mondd meg neki, ne sirassQn, 
Hogyha könnyét ontja: 
il.1 ajd megsirat, majd me.ggyászol 
.c1 gulya kolomp ja . 

• • 

• • • • 
Ezer csiLlag Lesz viuasz/Om, 
Ezer gyertya lángja; 
Siőke ·Tisza magos pdrtja 
Koporsóm deszkája. 

• . -
• • 

• 

• • 
DICSERET . 

ET! istenem, ki Úindöklő - ~ilágolc 
Ezer szemével nézel szer/eszét, 
A tengerek zúgását flint -vigyázod 
S a zümmög{J bogárka halk neszét ; 
S míg lábaimnál rózsák illatoznak, 
Selymes mezőkkel erdők harmatoznak: 
Szívünket is, míg fölkel új napod, 
Virrasztó gonddal-öetakargatod. 

-

• , . 
Hol a himnusz, az angyalok kardval, 
M ely zengené neved dícsére/ét ? 
Esenr//J lelkem, forró sóhajával . 
Galambként szárnyal, én Atyám, feléd. 
Derengő hajnal sugarát kiönti, 
A Mindenség királyát így köszönti: 
Én bizodalmam csak beléd vetem, 
Nincs ennél zenglJbb hálaé.nekem ! 

• -. 
-• • EGESZ VILAG SZOMORKODIK. 
.egész viIfg szomorkodik, 
Teme/kez!k a táj. .-
S nincs senki, aki rész/vevön 
Megkérdené, mi 'fáj? - -

, , t 

• 

, 

Tán jobb is így, hisz úgyse /wL 
Vidítni senki sem, 
S azt, hogy mi táj, ' nem mondja meg, 
Csak érzi a sz ívem. . 

RUFF IHALV s z o b a t e s t Ő, m á IZ o I ó é s 
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Negyvenegyedik évfolyam. 

A naptári ré .. ozerz61 Joga 'enntartva. 
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