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Belső szókincs
A mai magyar börtönszleng

vük is kialakul. Ezeket a nyelvváltozatokat a nyelvtudomány cso
portnyelveknek (szociolektusoknak) nevezi. A csoportnyelvek a le
gelterjedtebb felfogás szerint csak szavaikban, kifejezéseikben kü-

nusával élve regiszterként épülnek be a nyelv be.'

A csoportnyelvek egyik legismertebb, 
legrégebben kutatott változata az argó, vagy 
magyar szakszóval tolvajnyelv. Az argó 
egyik jellegzetességeként szokták említeni, 
hogy csak a beavatottak értik meg. Vélhető
leg kezdetben azért volt rá szükség, főleg az 
alvilág körében, hogy a be nem avatott em
berek ne értsék meg a bűnözők beszédét és 
különböző jelzéseit, azaz a „titkos nyelv” 
használói védelmül teremtették meg nyel
vüket. Első tolvajnyelvi szótárunk 1900-ban 
a következő módon foglalja ezt össze: 
„Azon nyelvet, m elye t a  tisztességes társa
dalom  ellenségeinek egy része bűnös csele
kedeteinek sikere érdekében használ, to lvaj
nyelvnek nevezzük. E  titkos kifejezési esz
közre, m ellye l egym ás gondola ta it és érzel
m eit m egérthették, m ár kezdettő l fo g v a  ége
tő  szükségük volt. E lein te csak kézzel, lábbal 
s egyéb je lekke l érintkeztek, m ivel a tu la j
donképpeni to lvajnyelv csak később fe j lő 
dött ki. E zek  szerin t kétféle tolvajnyelvről 
beszélhetünk: egyik  a  ném a (je lbeszéd), m á
sik a beszélhető, vagy tu lajdonképpen to l
vajnyelv" (Jenő-Vető 1900:9).
*v ö . Trudgill, 1997:67

A tolvajnyelv a feudalizmus végén már 
bizonyíthatóan létezett, de virágzásnak in
kább csak a kapitalizmusban indult: a ki
zsákmányolás és az elnyomás növekedésé
vel a bűnözés is egyre jobban terjedt, és 
egyúttal a városiasodás is fokozta a bűnel
követést. Nálunk viszonylag későn tűnnek 
fel biztos adatok az argóra, de a nyugati or
szágokban, ahol ez a folyamat hamarabb el
kezdődött, a tolvajnyelvnek viszonylag ko
rai emlékei is vannak, hiszen a nagyobb vá
rosokban valóságos bűntanyák jöttek létre. 
A börtönviszonyok is lehetővé tették a tol
vajnyelv használatát és terjedését.

Magyarországon először a Pozsony me
gyei Szencen építettek börtönt 1773-ban, 
előtte a régi vármegyék nyirkos pincéiben 
tartották fogva az elítélteket. Érdekes mó
don egybevág ezzel az időponttal a legré
gibb magyar tol vajnyelvi emlék keletkezé
sének ideje: első zsiványnyelvi szójegyzé
künk egy 1775. május 9-i keltezésű Miskol
con keletkezett és egy nagyobb vásári tol
vajbanda vallomását tartalmazó jegyző
könyvben található (Kiss Károly 1963:5).
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Ha tolvajnyelvről beszélünk, Jenő-Ve- 
tő nyomán a szónak két jelentésére is gon
dolhatunk. Az egyik a beszélt tolvajnyelv, 
a másik a néma tolvajnyelv. Az utóbbi esz
közei voltak a kezek, a lábak, az ujjak, a ko
pogtatás, a köhögés, a fütyülés, az éneklés 
és még az imádság is. A tolvajok úgy adták 
át információikat társaiknak, hogy például 
a házak falára rajzoltak. így különböző jel
zéseket vezettek be, amit ők megértettek. 
Például a sarló nyele az orgazda lakását jel
ezte, a hegedű rajza a ház falán annak jelzé
sére szolgált, hogy ide érdemes betörni. A 
szuronyos puska vagy a kard pedig a rend
őrt jelezte (Boross-Szűts 1987:9). A kü
lönbözőjelzések a börtönben is segítségé
re voltak a fogvatartottaknak. A zárka falán 
például kopogtatással kommunikáltak a 
büntetésüket töltők.

A mai világban napi egy óra séta jár a 
fogvatartottaknak. Ez persze kijelölt he
lyen és szigorú felügyelettel lehetséges. 
Séta közben tilos beszélgetni. Ekkor veszik 
hasznát a mutogatásnak, a kézjeleknek. Ez 
a módszer régebben sokkal elterjedtebb 
volt, gyűjtésem során én is találkoztam 
olyan fogvatartottal, aki még ismerte eze
ket a jeleket. Elmondása szerint ebben a jel
rendszerben minden betűnek megvan a ma
ga kézjele. Ma már természetesen ritkán ta
lálkozunk ilyen jelenségekkel, gyakoribb
nak tekinthető a beszélt tolvajnyelv.

Definíciók
Eddig főleg a tolvajnyelv szót használ

tam, mivel régebben a jelenség megneve
zésére ez a szó volt a leginkább használa
tos. Ezenkívül az argó megnevezésére szá
mos szó is használatos volt, például maga 
a tol-vajnyelv is tartalmaz, illetve tartal
mazott ilyen szavakat: hadova , hehre, ho-

hem , link, nya lavi nyelv , m a lik , ja ssznye lv . 
A nyelvtudomány újabban az argót a 
szleng alá sorolja (mint annak egyik „szak
mai” változatát). A szleng szakszó vi
szonylag friss a magyar nyelvészetben, be
vezetését 1980-ban ya vaso ltáP éter  M ihály  
(Péter 1980:273-4). A fogalom magyará
zatára számos kísérlet történt, bár mind a 
mai napig általános az a vélemény, hogy a 
szlenget nagyon nehéz pontosan meghatá
rozni. K övecses Z o ltán  szerint „M indenki 
tud  p é ld á t m ondan i a  szlengre , de m eg h a 
tá rozása ink  m ég is  nagym értékben  e lté r 
nek eg y m á stó l’’ (1997:7). „Az á lta lános  
fe lfo g á s  szerin t a szleng  kö znye lv i je le n 
ség kén t é r téke lh e tő  csoportnyelv , egyfa jta  
városi népnyelv , m ely  a  kö znye lv tő l csak  
szók incsében  és k ife jezéseiben  tér e l"  (K is 
T am ás  1992:341).

Definíciós kísérleteket természetesen 
korábbi időkből is ismerünk. Századunk 
elején a „titkos nyelvek”-et a Magyar 
Nyelv szerkesztősége például így próbálta 
meghatározni: „M inden nem ze t tá rsada l
m ában  vannak olyan csoportok, osztá lyok, 
am elyeknek  nye lvében  a szavaknak a kö z
nye lv i h a szná la ttó l e lté rő  je len té sü k  van. 
S o k  olyan szó  van e csoportok  nyelvében , 
a m elyek  a köznye lvben  n incsenek  m eg. E  
csoportnye lveke t össze fog la lóan  titkos  
n ye lveknek  n evezzü k” (A szerkesztőség 
1917:59). Mások, mint például B alázs G é
za , a szlenget alacsonyabb rendű nyelv- 
használatnak tekintik (1989:323-4). A 
fentieken kívül még számos más meghatá
rozás is létezik, és ezek a definíciók jól mu
tatják a szleng sokszínűségét és tömör 
megfogalmazásának nehézségét. A szleng 
ugyanis „ sokka l ö ssze te ttebb  je len ség  a n 
nál, m in t hogy egyetlen  tu la jdonságga l 
m egha tározha tó  leg yen ” (Kövecses 
1997:8).
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Szlengbölcső
A börtön a szlengszavak keletkezésének 

és használatának a helye. Választásom -  
azon túl, hogy érdekel a börtönben folyó élet 
-  azért esett a börtönszleng területére, mert a 
magyar nyelvtudományi szakirodalomban 
nincs összefüggő részletes leírás róla, és ed
dig szótára sem készült el. Ez talán abból 
adódik, hogy a kutatók nem tartották fontos
nak a börtönszleng kutatását, mivel ezen a 
területen elég sok az átvett szó mind a tolvaj
nyelvből, mind pedig a katonai szlengből. 
Ez természetesen fedi a valóságot, de ennek 
ellenére találhatunk olyan szavakat is, ame
lyek börtönben keletkeztek és amelyeknek 
használata is csak ott jellemző.

Közismert tény, hogy zárt rendszert al
kotó intézményekben gyakori a szleng elő
fordulása. Erre jó példa a katonaság, amely
nek nyelvéből Kis Tamás (1992) több ezer 
szavas szótárt állított össze. Bár a katona
ságnál nyilvánvaló módon több ember for
dul meg, mint a börtönben, ennek ellenére 
valószínűnek tartottam, és kutatásaim iga
zolták is ezt, hogy a börtönben is van olyan 
szlengszókészlet, amely nyelvészeti tanul
mányozásra alkalmas.

A börtönben a fogvatartottak zárkákban 
tartózkodnak. Egy zárkában 1-30 ember le
het, a zárka méretétől függően. Egy olyan 
zárkában, ahol több ember él együtt, na
gyobb lehetőség van a szleng terjedésére. 
Főleg akkor, ha az a személy, akit társai ve
zetőnek tartanak (ha van olyan), aktívan 
használ szlengszavakat. Vezetőnek azokat 
az embereket fogadják el, akik erősek, ré
gebben tartózkodnak a börtönben, vagy 
többszörös visszaesők. Aki ezen kritériu
moknak megfelel, valószínű, hogy jelentős 
mennyiségű szlengszót ismer. Ha ő használ
ja ezeket a szavakat, a zárkatársak akaratla

nul (esetleg a rokonszenv elnyerésére töre
kedve) is megtanulják, és így elterjedhetnek 
ezek a szavak. A használt szavak nem mind
egyike belső keletkezésű, de vannak olyan 
jelenségek, olyan szavak, fordulatok, ame
lyek csak az adott büntetés-végrehajtási in
tézetben keletkeztek és csak ott használják 
őket. Megvan azonban az esélye annak is, 
hogy egy-egy ilyen szó átkerüljön egy má
sik intézetbe úgy, hogy a fogvatartott egy 
másik börtönbe kerül. így ő viheti magával 
azokat a szavakat, amelyeket az előző 
intézetben megismert. Ez az egyik lehetősé
ge a szleng terjedésének.

Vannak olyan szavak, amelyek nem 
egy-egy intézethez kötődnek, hanem a bör
tönökben általánosan ismertek. Ilyen példá
ul annak a szobának az elnevezése, ahová a 
magára és másokra veszélyes személyeket 
zárják. Ennek neve lehet dühöngő vagy vö
rös szalon. Ilyen ezenkívül a ruházat elneve
zése, például varjú, csóka, mákos. Ezek a 
szavak kizárólag a börtön szlengjében van
nak meg, hiszen a kinti világban nem isme
retesek az ezekhez a szavakhoz köthető dol
gok. Ez egyben bizonyítéka is börtönszleng 
létezésének.

A börtönszleng 
használói

A börtönszleng használóinak főleg a 
fogvatartottak tekinthetők. Az őrök isme
rik ezeket a szavakat, de ritkán használják. 
Az egyik őr elmondása szerint csak néha 
használ egy-két szlengszót a fogvatartottak 
előtt, hogy tudassa velük, ismeri ezen sza
vakat, és így érzékelteti, hiába próbálnak 
előtte így beszélni, megérti őket. A maga
sabb rendfokozatban állók szintén ismerik 
a szlengszavak nagy részét, de egyáltalán 
nem használják őket. A dolgozatot a fogva-
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tartottak által leírt szavakból állítottam 
össze.

Kövecses Zoltán idézett tanulmányában, 
a Kik használják a szlenget? kérdésre három
féle választ ad. Szerinte a férfiak tipikusabb 
szlengbeszélők, mint a nők. Ez gyűjtésem 
során beigazolódott. A férfiak lényegesen 
több szlengszót ismernek. A nők szinte egy
öntetűen azt a választ adták, hogy ők ismer
nek néhány ilyen kifejezést, de ők ezeket a 
„csúnya” szavakat nem használják. Köve
cses Zoltán szerint inkább a fiatalokra, mint
sem az idősekre jellemző a szleng használa
ta. Ez a börtönre vonatkoztatva nem így van. 
Azoknál az idős fogvatartottaknál, akik 
hosszabb ideje tartózkodnak büntetés-végre
hajtási intézetben, vagy többszörös vissza
esők, éppen az ellenkezője igazolódik be. 
Ezek az idős emberek szinte az egész bör
tönszleng szókészletet birtokolják. Köve
cses Zoltán a szlenghasználók harmadik cso
portjába inkább aműveletleneket, mint a mű
velt beszélőket sorolja. Ez a megállapítás a 
börtönben is megegyezik a valósággal. A 
fogvatartottak nagy részének nyolc általános 
iskolai vagy ennél alacsonyabb iskolai vég
zettsége van. Ritka, akik szakmunkás- bizo
nyítvánnyal és még ritkább, akik érettségi bi
zonyítvánnyal rendelkeznek. Szinte elenyé
sző azon fogvatartartottak száma, akik felső
fokú végzettséggel rendelkeznek. Gyűjté
sem során egyetlen olyan adatközlővel talál
koztam, akinek főiskolai végzettsége volt. 
Azt mondta, ismeri a szlengszavakat, körü
lötte használják őket, de úgy érzi, értelmi 
színvonala még nem süllyedt olyan mélyre, 
hogy ő is használja ezen szavakat.

Megállapítható tehát, hogy a börtön
szleng használói azok az idős és fiatal fogva
tartottak, akik alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, hosszabb időt töltenek bör
tönben, és nemüket tekintve főleg férfiak.

A gyűjtés 
módszere

Gyűjtésemet kérdőíves módszerrel vé-g- 
eztem. 100 kérdőívet osztottam szét a fogva
tartottak között. 40 kérdőívet a nyíregyházi 
büntetés-végrehajtási intézetben, 60-at pedig 
a debreceniben töltöttek ki. Ezenkívül a deb
receni büntetés-végrehajtási intézet jóvoltá
ból személyesen is találkozhattam a fogvatar- 
tottakkal. A beszélgetés során néhány bi
zonytalanjelentésű kifejezést megmagyaráz
tak, és még ezenkívül több új szó került fel
színre. Érdemes a fogvatartottakkal szemé
lyesen is beszélni, mert ha csak azt mondják 
el, miért kerültek börtönbe, akkor is sok új szó 
kerülhet gyűjteményünkbe, ami esetleg a kér
dőíven nem szerepelt. Ha lehetséges, jó, ha 
többször találkozhatunk a büntetésüket töl
tőkkel, mert akkor nagyobb az esély arra, 
hogy az általuk ismert szókincset teljes mér
tékben átadják.

A szavak fogalmi kategóriák szerinti cso
portosítása a szleng vizsgálatának egyik gya
kori területe. Ezt a vizsgálati szempontot 
azérttekinthetjükrendkívül fontosnak, merta 
szleng azokat a fogalmakat nevezi meg, ame
lyek a beszélők számára fontosak (negatív és 
pozitív irányban egyaránt), amelynek köz
ponti helye van a közösség értékhierarchiájá
ban, illetve amelyek a mai tevékenység során 
nagy jelentőséggel bírnak. A szavak ilyetén 
csoportosítása révén a nyelv segítségével tu
lajdonképpen az adott közösség alaposabb 
megismeréséhez kapunk segítséget.

A gyűjtés során használt kérdőív témaköri 
csoportjai közül a legkevesebb szót a szabad
idő eltöltésével kapcsolatos fogalmakhoz írták 
be az adatközlők. Ennek oka az lehet, hogy a 
fogvatartottak szabadidejüket főleg beszélge
téssel vagy más olyan tevékenységgel töltik, 
amelyeknek nincs szlengbeli megnevezése.



TANULMÁNY

Az időszakok kategóriájánál az újon
nan börtönbe kerülők megszólítása nagy 
hasonlóságot mutat a katonai szlengben 
használtakkal. Például kopasz, újonc, 
csicska, ú jhús stb. Azok elnevezésére, akik 
már régebben tartózkodnak börtönben, el
sősorban az egyetem ista , vénsittes  szava
kat használják. A szabadulok elnevezései 
pedig főleg a következők: szabálysértők, 
diplomások.

A következő jelentősebb fogalmi csoport 
az egymás között használt megszólításoké. 
Különösen az őrök elnevezéseire jöttek létre 
szlengszavak, amelyek durvaságukkal jól 
mutatják a fogvatartottak és az őrök eredendő 
szembenállását. Ilyen például a sm asszer, bii- 
dösgyökér, duplaszem , fő fe jsze , fog lár, 
hosszúpuska, patásördög, óvóbácsi, 
őr(ült)úr, szürkepatkány, szakadjm egvezető, 
slisz, faszszopó. A helyiségek közül a zárka 
elnevezésének létezik több szinonimája, pél
dául ‘c ’ lakás, kakasülő, ól, kaptár. Az eszkö
zök közül a szék neve,a stoki a legelterjed
tebb. A zárkákban kialakuló közösségek ve
zetőire használt szlengszó a zárkam enő  és a 
lokátor. A büntetés leggyakoribb formájának 
a fogdát tüntették fel. A fogda helyiségét a 
duzzogó  szóval illették. Ruházatukkal kap
csolatban főleg a varjú és a m ákos szó került 
elő. Az előbbi téli, fekete, az utóbbi nyári, 
szürkés színű ruhát jelenti. Takarítással kap
csolatos fogalmak a katonai szlengből ismert 
dzseszálás és a csikózás. A dzseszálás a kő ke
fével való súrolását, a csikózás pedig a vi
asszal bekent padló fényesítését jelenti. Az 
ételek szlengben való elnevezése bőséges. 
Létezik például stokileves (sárgaborsó leves), 
stokeráj (sárgaborsó főzelék), biciklileves 
(húsleves), petőfileves, jrad ileves  (felismer- 
hetetlen leves), hitlerszalonna  (kemény gyü
mölcsíz), katona (szalonna) stb.

A munkával kapcsolatosan a bon szó ke

rült elő, ami a börtönben végzett munkáért 
járó fizetési eszköz neve. A bűncselekmé
nyek megnevezésére számos szó született. 
Az ételek mellett ez a kategória volt az, 
amelyben sok szót tudtak írni a fogvatartot
tak. A legelterjedtebb szó a rabi volt, ami rab
lást jelent, és a kajakkúrás, ami a nemi erő
szak megfelelője. Sok szlengszót használnak 
még a fogvatartottak a férfi és a nő megneve
zésére. Férfi: csávó, gádzsó, hapsi, mó. Nő: 
gádzsi, anyóca, spiné, rányi, picsa, csöcs, 
csaj, pipi.

A börtönben használt szlengszavak nagy 
része cigány eredetű, ez abból következik, 
hogy a fogvatartottak között sok a cigány. 
Nőknél pedig még nagyobb a cigányok ará
nya, mivel a cigány családok szokása szerint 
a nő a családfenntartó, így ő kényszerül lopás
ra vagy más bűntényre. A szavak nagy része 
tréfás, humoros, sőt eufemisztikus, de termé
szetesen vannak durva, trágár, esetleg máso
kat szándékosan sérteni akaró szavak is.

A szavak 
terheltsége

A gyűjtés során 34 olyan szóval találkoz
tam, amelynek terheltsége igen nagy. Ezen 
azt értem, hogy a 100 kérdőívet kitöltő fogva- 
tartott szinte mindegyike lejegyezte ezeket a 
szavakat. A szavak a következők: mákos 
(nyári ruha a börtönben), varjú (téli ruha a 
börtönben), vamzer(áruló, besúgó), kajakkú
rás (nemi erőszak), rabi (rablás), köcsög 
(olyan homoszexuális férfi, aki a nő szerepét 
alakítja), smasszer (börtönőr), balhé (bűncse
lekmény), tré (baj, valami, ami rosszat jelent), 
spangli (cigaretta), fuksz (arany), meló (mun
ka), séró (haj), kóter (börtön), retyó (illem
hely), skárpi (cipő), verda (autó), csór (lop), 
csávó (fiú, férfi), csikózás (viasszal bekent 
padló fényesítése), ratyi (homoszexuális),
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zsaru (rendőr), stoki (szék), csicska (másokat 
kiszolgáló egyén), cella (zárka), jard (rendőr
ség), steka (a zárkában a két ágy közötti hely), 
hitlerszalonna (kemény gyümölcsíz), stoke- 
ráj (sárgaborsó főzelék), fradileves (felismer- 
hetetlen leves), srenk (betörés), télakot venni 
(megszökni), kaptár (börtön vagy zárka).

Ezen szavak terheltsége azért tekinthető 
nagynak, mert mindegyik a bűnözéssel vagy 
a börtönélet alapvető dolgaival áll kapcsolat
ban. Ezeknek a szavaknak az érdekessége 
még, hogy mind a debreceni és mind a nyír
egyházi intézetben ismertek és használtak.

Miért van szleng 
a börtönben?

Erre a kérdésre nagyon nehezen tudtak 
választ adni a fogvatartottak. Egyesek véle
ménye az volt, hogy ők nem is használnak 
ilyen szavakat. Ez a vélekedés nyilvánvalóan 
abból adódik, hogy olyan természetesnek ve
szik a szlengszavakat, hogy arra nem is gon
dolnak, más esetleg azt nem éltheti meg.

Egy másik vélemény szerint nem léte-zik 
börtönszleng. Ez az adatközlő válaszát azzal 
indokolta, hogy a szavak nagy részét a kato
naságból hozta magával. Az azonban már 
nem tűnt fel neki, hogy ez a szókészlet a bör
tönben gyarapodott, módosult. Feltételezésé
nek a másik oka szintén az lehetett: ő is annyi
ra természetesen használja ezeket a szavakat, 
hogy nem érzi már idegennek, különleges
nek azokat.

A kérdésemre adott két legjellemzőbb vá
lasz az volt, hogy „kényszerből” és hogy az 
„öröklődés” miatt használják ezeket a szava
kat. Kényszeren azt értették, hogy a közösség 
tagjai akaratlanul is megtanulják ezt a nyel
vet, ha környezetükben gyakran előfordulnak 
a börtönszleng szavai. Aki újonnan került 
börtönbe, kénytelen megtanulni, mert zárka
társai beszédét máshogy nem értené meg. Mi
után pedig megtanulta, először elvétve, utána 
pedig egyre gyakrabban használja is ezt a szó
készletet.

Az öröklődéssel azt fejezték ki a megkér
dezettek, hogy az egymást váltó „rabgenerá
ciókon’ ’ keresztül ezek a szavak tovább élnek. 
Mindig van olyan fogvatartott, aki aktív hasz
nálója a börtönszlengnek, és mire ő kiszaba
dul, addig ha másra nem is, zárkatársaira átö
rökíti ezeket a szavakat. így a börtönszleng 
fennmarad.

Gyűjtésem során megbizonyosodhattam 
arról, hogy a börtönszleng létezik, és hogy a 
börtönben mint szigorúan zárt intézményben 
él egy olyan belső szókincs, ami mind gyűj
tésre, mind kutatásra alkalmas. Az itt követ
kező szójegyzék, amit a Hajdú- Bihar Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben (Debrecen) 
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bünte
tés-végrehajtási Intézetben (Nyíregyháza) 
gyűjtöttem össze", kiválóan mutatja a bör
tönszleng főbb lexikális jellemzőit, és egyben 
alapul szolgál kutatómunkám kiszélesítésé
hez, melynek eredményeképpen (remélhető
leg a nem túl távoli jövőben) elkészülhet a 
mai magyar börtönszleng szótára.

Kivonat egy készülő hörtönszlengszótárból
addig Szí: ~ já r  a korsó a kútra, míg meg nem 
basszák a vízhordó lányt: Ha valaki több bűn- 
cselekményt követ el, nagy az esélye, hogy egy
szer elfogják.
adomány fh gyak A börtön által adott fizetés; bon.

akadémia fn ritk Börtön; kaptár, 
áll Szh: ~y össze, mint a mákostészta!: (Sorako- 

zásnál használt szóláshasonlat: Fegyelmezet
ten, pontosan állj be a sorba!)
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anyóca fn ritk Nő; gádzsi. 
anyósmotor fn ritk, tréf Seprű; motor, 
arc Szj: Tedd arrébb az ~od!: Menj innen! 
arfarhang fn ritk, rré/'Flatulencia, szellentés; 
végbélfiitty.
árnyék ~ra megy: ritk Eltéveszt, elvét valamit, 
lebukik; megbukik.
babaresz Szj: Babaresz a pittyembe!: Cigaret
tát a számba!
balhé fn gyak Bűncselekmény. Beesik a ~ba: 
ritk Bajba kerül.
balhézik ige gyak Verekszik; márászkodik. 
(-+ balhé)
bányadolgozó fn ritk A börtön dolgozója, 
barna fn ritk Azon fogvatartottak nadrágja, 
akik szabálysértés miatt kerültek börtönbe, 
bébipörkölt fn ritk, fré/Tejbegríz. 
becsobban ige ritk Autót feltör; felnyom, 
beesik ~a balhéba
befalcol ige gyak 1. Kezet vagy más testrészt 
elvág. 2. Öngyilkosságot követ el. -  pókot nyel. 
befúj ige ritk Beárul valakit; feldob, feldörzsöl, 
semószerol, smúzol. 
behidal ige ritk Becsapottá válik, 
berepülő ~pilóta: ritk Betörő, 
bespájzol ige ritk (Amikor a fogvatartottnak 
van pénze.) a börtön boltjában bevásárol min
dent, amire szüksége van. 
besurran ige ritk Betör; srenkel. 
betámad ige ritk Autót feltör; felnyom, 
betyár fn ritk íré/'Hímvessző; dákó. 
beüt ige ritk Közösül; dug. 
bezuhan ige ritk Betör valahová; srenkel. 
bezsuppol ige ritk Fogdába zár valakit, 
bicikli Szj: Told el a ~d, mert kirúgom a küllő
idet!: Menj innen, mert ha maradsz, nagyon 
megverlek!
biciklileves fn gyak Húsleves, 
bika fn ritk 1. Az a homoszexuális férfi, akié a 
férfi szerep. 2. Erős férfi. Az emelet ~ja: ritk Az 
adott szinten a legerősebb ember, 
bivalytej fn ritk Fekete kávé; négerhúgy. 
bláz fn gyak Cigaretta; spangli.
BMV-leves fn ritk Valamilyen rossz leves. (->■ 
Benne Minden Vacak megtalálható, tehát min
den van a levesben is.)
bokheló fn ritk Etel. (~*cig. bokhalo ‘éhes’) 
bokorugró fn ritk Határsértő, 
bon fn gyak A forintnak megfelelő börtönbeli fi
zetőeszköz, amellyel a börtön boltjában lehet 
vásárolni. -  adomány.

börtönkoktél fn ritk Az újonnan börtönbe ke
rülőkkel ezt itatják zárkatársai. Tartalma: sam
pon, fogkrém, borotvahab, szappan, mosópor 
és minden, ami eszükbejut, 
brejzli fn ritk Műszaki cikk. 
brodvéj fn ritk Az udvar, ahol a fogvatartottak 
felügyelettel sétálhatnak. (~>ang. Broadway) 
brunyól ige ritk Szükségét végzi a vécén, 
bugeszol ige ritk Lop; csór. 
bugyanglós mn ritk rafinált, 
bugyii fn gyak Kés. -  csűri, halef. 
bukovári fn ritk Lebukás; vö. megbukik, 
bul fn ritk Fenék. -  bulkesz, korpás, (-►cig. hűl 
‘far, ülep’)
bulcsa fn ritk Munka; burtyi. 
bulkesz fn ritk 1. Női nemi szerv. -  mizs. 2. Fe
nék; bul. (->argó bula ‘női nemi szerv, fenék’ + 
-esz)
bura fn ritk, tréf Fej.
burcsizik ige gyak Munkát végez. (->burcsi) 
burkol ige gyak Eszik. ~ás: Étkezés. -  flamő, 
haló.
burtyi fn ritk Munka; bulcsa. (“>-cig. buti ‘mun
ka, dolog’)
burzsuj fn gyak Gazdag, -csomagos, csőre van 
rántva, lóvés, penge.
buzi fn gyak 1. Homoszexuális személy. Vö. 
köcsög. -  bika, fasztolvaj, ratyi, spanglis. 2. 
(Nem kedvelt személy megszólítása.) -  genny
góc, genyóláda, köcsög, 
büdösgyökér fn gyak Börtönőr; smasszer.
‘c’ lakás fn ritk Zárka; cella, 
cella fn gyak Zárka. — ‘c’ lakás, kakasülő, kap
tár, ól.
cicózik ige ritk Viccelődik.
cirkli fn ritk Az a rés a zárka ajtaján, ahol az őr
benéz és ahol az ételt beadják; hesszelő.
csaj fn ritk Nő; gádzsi.
csajka fn gyak tányér.
csávó fn gyak Fiú, férfi. -  gádzsó, hapsi, mó. 
csenget ige ritk Kifizet valamit, 
csicska fn gyak Az az újonan börtönbe kerülő, 
akinek ki kell szolgálnia zárkatársait; kopasz, 
csicsuéletű fn ritk Az az egyén, akinek minden
kit ki kell szolgálnia. (-*■ csicska) 
csikózás fn gyak A viasszal bekent padló fénye- 
sítése.
csillag fii gyak 1. A börtön egyik szárnya, ami 
egy középpontból ágazik el. 2. ~ot rúgat: Az 
újonnan börtönbe kerülők lábujjai közé papírt 
tesz és meggyújtja.
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csóka fn gyeik A fogvatartottak téli ruházata; 
vaíjú.
csomagos fn ritk Gazdag; burzsuj. 
csopa fn ritk Tea; dobi.
csopánka fn gyak Szeszes ital. -  mákony, nye- 
gó, ratyija.
csór ige gyak Lop. -  bugeszol, csóréi, dűt, pú
ról, toll- és vajkereskedés, újít, veszteget, 
csórd ige gyak Lop; csór. 
cső Szj: ~re van rántva. Gazdag; burzsuj. 
csöcs fn ritk Nő; gádzsi.^ 
csőrmester fn ritk, tréf Őrmester, 
csumizik ige ritk Szeret valakit, 
csűri fn ritk Kés; bugyii, 
csúrmó fn ritk Börtön; kaptár, 
csülök fn ritk Kéz; spajszer. 
dákó fn ritk Hímvessző.—betyár, málnakeverő, 
parókás virsli, pisztoly, sztelli. 
dikó fn gyak Agy. -  priccs, vacok. 
diplomás fn A szabaduló egyén elnevezése; 
szabálysértő.
doberdó fn gyak A külső őr figyelőhelye, 
dobi fn gyak Tea; csopa. 
dobogó fn ritk kávé és tea összekeverve, 
dögész fn ritk Orvos; mengele. 
dögös fn ritk Orvos; mengele. 
döntetlen fn ritk Illemhely; retyó (-*• 0:0) 
droid fn ritk 1. Újonnan börtönbe kerülő sze
mély; kopasz. 2. Alsóbb rendű ember, 
dug ige gyak Közösül, -beüt, kupakol, kúr, mó
rázik.
duplaszem fn ritk börtönőr; smasszer. 
duzzogó fn ritk Fogda; fogszi. 
dühöngő fn ritk Az a szoba, ahová azt a fogva- 
tartottat viszik, aki pszichés vagy egyéb okok
ból őrjöng. -  gumiszoba, vörös szalon, 
dűt ige ritk Lop; csór.
dzseszálás fn gyak A folyosó és a zárka kövének 
kefével való súrolása. Eszköze a dzseszakefe. 
dzseszakefe fn gyak Takarításra használt gyö
kérkefe. L. dzseszálás.
dzsingáló fn ritk Rendőr; zsaru. (-♦ cig. dzhun- 
galo ‘csúnya, ronda’)
dzsungelharcos fn ritk Az a személy, aki aznap 
takarít; napos.
egyetem fn ritk Börtön; kaptár, 
egyetemista fn ritk A fogvatartott elnevezése, 
eldől ige ritk Lebukik; megbukik, 
éles fn gyak Pénz; lóvé.
elhúz Szj: Húzd el a beled!: Menj innen! Taka
rodj! Vö. húz.

elsőbugyis mn ritk első bűntényes. 
eltakarodás fn ritk Villanyoltás, takarodó, 
emelet Az ~ bikája 
énekes fn ritk Besúgó; vamzer. 
érces mn ritk AlDS-fertőzött. (->-a kiejtés hely
telen értelmezésén alapul) 
erőszakos ~kölcsönkéregetés~>. ~ reszelés 
etető fn ritk Száj; paplan, 
év Szj: ~í rendes szabadság: Fogda; fogszi. 
fakabátos fn gyak Rendőr; zsaru, 
faszszopó fn gyak 1. Börtönőr; smasszer. 2. 
Rendőr; zsaru.
fasztolvaj fn ritk Homoszexuális személy; bu
zi.
fegyveres ~kéregetés 
feldob ige ritk Elárul; befúj, 
feldörzsöl ige ritk Elrául; befúj, 
felnyom ige ritk Autót feltör. -  becsobban, be
támad, megnyom,szardéniázik. 
ferdeszemű ~kaja
feszeng ige ritk Erősködik, erővel hivalkodik, 
fiatal ~játékos: gyak Újonnan a börtönbe került 
személy; kopasz, 
fidi fn ritk Levél; liló. 
fidizik ige Levelet ír; lilózik. 
flamó fn ritk Étkezés; burkolás, 
flamós mn ritk Éhes. (-►liamó) 
foglár fn ritk Börtönőr; smasszer. 
fogszi fn gyak Fogda. -  duzzogó, évi rendes sza
badság, sósutca.
fóka fn gyak Felmosórongy. Motoros ~: Felmo
sórongy felmosófával, 
fókabébi fn ritk Kis méretű felmosórongy, 
főfejsze fn ritk Börtönőr; smasszer. 
földi ~m: gyak (A fogvatartottak egymás közöt
ti megszólítása.) Rinyósom. 
fradileves fn gyak Olyan leves, amiről nem le
het megállapítani, hogy mit tartalmaz. (-> min
dent bele! FTC-szurkolók biztatása.) 
frisshús fn ritk A börtönbe újonnan bekerült 
ember; kopasz.
fuksz fn gyak Arany. (-*-argó fuksz ‘arany, ék
szer’)
füstöl Szj: Még ~ a csikk a kapu előtt: ritk Nem
régen került az illető a börtönbe.
gádzsi fn gyak Lány, nő -  anyóca, csaj, csöcs,
picsa, pipi, rányi, spiné. (-*■ cig. gadzhi
‘asszony’)
gádzsó fn gyak fiú, férfi; csávó. (->cig. gadzho 
‘férfi’)
gagyi fn ritk Hamis arany.
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galopp-pálya fn ritk A börtönudvar, ahol a fog- 
vatartottak sétálnak.
genny góc fn ritk 1. Újonc; kopasz. 2. (Nem ked
velt személy megszólítása.) Buzi. 
genyóláda fn ritk 1. Az újonnan börtönbe került 
személy elnevezése, kopasz. 2. (Nem kedvelt 
emberek megszólítása.) Buzi. 
gizda mn ritk Nagyképű. (-*: cig. gizda ‘büsz
keség’)
gizdáskodik ige ritk Vitatkozik. (- ►gizda) 
gumiszoba fn ritk Az a szoba, ahová a magára 
és másokra veszélyes fogvatartottakat zárják; 
dühöngő.
guriga fn ritk Egymillió; milkó. 
gyilok fn ritk Emberölés, 
gyökérkefe fn gyak Olyan fogvatartott, aki tár
sával szemben lenéző magatartást tanúsít. Az a 
menő, aki tele van áruval. Sok ilyen gyökérkefe 
van, akik menősködnek, de csak itt bent. Kint 
meg nincs semmijük, 
halef fn ritk Kés; bugyii, 
haló fn ritk Étkezés; burkolás, 
hapsi fn gyak 1. Férfi. 2. ~m: (A fogvatartottak 
egymás közötti megszólítása.) Rinyósom. 
háremőr fn ritk Az a férfi, aki a prostituáltakat 
dolgoztatja; strici, 
hári fn ritk Haj; séró. 
hazavág ige ritk Megöl; mundarel. 
héderezik ige ritk Alszik; szovel. 
herót fn ritk Undor. Herótom van a munkától!: 
Munkaundorom van! 
hesszel ige gyak Néz, figyel, 
hesszelő fn gyak Az a rés a zárka ajtaján, ahol az 
őr benéz és ahol az ételt beadják. -  cirkli, tátika, 
hévíz fn ritk Zuhanyzó; uszoda, 
hitlerszalonna fn gyak Kemény gyümölcsíz, 
hokizás fn ritk Önkielégítés; matyizás. 
hosszúpuska fn ritk Börtönőr; smasszer. 
húzSzj: ~z a gennybe!: Menj innen! Takarodj! 
Vö. elhúz.
indul Szj: ~ a gépezet: 1. (Szabadulás előtt ál
lók szójárása;) A fogvatartott haza mehet. 2. 
(Rendőrségre használt szójárás.) 
irány Szj: ~ a megélhetés!: Szabadulás előtt

B
 használt szj.
jard fn ritk Rendőrség; policáj.

járgány fn gyak Autó; verda.
jön Szj: ~ a moslék!: (Amikor hozzák az ételt,
akkor használják.)
kábszi fn ritk Kábítószer; koksz, narkó. 
kagylózás fn ritk Hallgatózás.

kaja fn gyak Étel.
kajakbaszás gyak Nemi erőszak; kajakkúrás. 
kajak mn ritk Erős. Az lesz a fogvatartottak kö
zött a vezető, aki kajakabb, és nagyobb életta
pasztalata van bent.
kajakkúrás fngyaANemi erőszak, -  erőszakos 
reszelés, kajakmakkszopás, kajakbaszás, ka
jaknyalás.
kajaknyalás fn ritk Nemi erőszak; kajakkúrás. 
kajfer fn ritk Orgazda; orgazmumus. 
kakastaréj fn ritk Szalonna; katona, 
kakasülő fn ritk Zárka; cella, 
kalmopirin-ejrőernyó's fn ritk Orvos; menge- 
le.
kamel ige ritk Szeret, kedvel. (-»■ cig. kantél 
‘akar, szeret, megszeret’) 
kampi fn gyak Barát; komálós. 
kancsó fn ritk Homoszexuális férfi, aki a nőt 
játssza; köcsög, 
kanyhalló mn ritk Hazug, 
kaptár fn gyak Börtön. -  akadémia, csúrmó, 
egyetem, konzerváló, kóter, óvóhely, rácsos 
szálló, robia, sittikóter, szegények nyugvója, to
vábbképző.
karalábézsivány fn ritk Az a fogvatartott, aki 2- 
3 hónap börtönbüntetést kapott; tyúktolvaj, 
karca fn ritk Nadrág, 
katona fn ritk Szalonna; kakastaréj, 
kávés mn ritk Környezetére és önmagára is ve
szélyes (személy), 
kéményes fn ritk Rendőrautó, 
keráló fn gyak Vízmelegítő, merülőforraló. 
kéregetés fegyveres ritk Fegyveres rablás, 
kigyújtás fn gyak Az újonnan börtönbe érkező
nek papírt tesznek a lábujjai közé és meggyújt
ják; Vö. csillagot rúgat. 
killer fn ritk Gyilkos. (-*■ ang. killer ‘gyilkos’) 
kilós fn ritk Százados.
kiöntés fn ritk Az újonnan börtönbe kerülőt úgy 
fogadják zárkatársai, hogy egy vödör vizet ki
öntenek a zárkában, és azt az új személynek fel 
kell mosnia.
kiscivil fn ritk Szabadulás előtt álló személy; 
szabálysértő.
kisdobos fn ritk (Az újonan börtönbe kerülő 
személy megszólítása.) Kutya. Vö. kopasz, 
klotyó fn gyak Illemhely; retyó. 
koccol Ik: le~.
koksz fn ritk Kábítószer; kábszi. 
kólásüveg fn gyak Börtönőr; smasszer. 
komálós fn ritk Barát. -  kampi, span.
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komáz ige gyak Szeret valakit, 
komenzi -hirtelen!: ritk Gyere ide! (->■ ném. 
Kommen Sie hier! ‘Jöjjön ide! ’) 
konzerváló fn ritk Börtön; kaptár, 
kopasz fn ritk Újonnan börtönbe került sze
mély. -  csicska, droid, fiatal játékos, frisshús, 
gennygóc, genyóláda, kutya, macskajancsi, 
madár, pancser, újhús, újonc, veréb. Vö. kisdo
bos.
kopó fn ritk Rendőr; zsaru, 
korpás fn ritk Fenék; bul. 
kóter fn gyak Börtön; kaptái-, 
köcsög fn gyak 1. Homoszexuális férfi, aki a nőt 
játssza. Vö. buzi. Szj -leszel, csicska vagy!: Az 
újonnan börtönbe kerülőknek szokták mondani 
zárkatársai. -* kancsó, kulacs, lábas, porcelán, 
tököslány. 2. (Nem kedvelt személy megszólí
tása.) Buzi.
kölcsönkéregetés erőszakos -, ritk Rablás; ra
bi.
költözés önkéntes -: ritk Betörés; srenk. 
krimó fn gyak Kocsma. -  népszája, örömtanya, 
továbbképző helyiség.
kulacs fn gyak Homoszexuális férfi, aki a nőt
játssza; köcsög.
kulázás fn ritk Székletürítés.
kupakol ige ritk Közösül; dug.
kúr ige gyak Közösül; dug. Szj: Rojtosra ~om
a segged!
kutya fn ritk (Az újonnan börtönbe került sze
mély megszólítása) Vö. kopasz. -  kisdobos, 
lábas fn ritk Az a homoszexuális férfi, aki a nőt 
játssza, de már szinte teljesen elhasznált és sen
kinek sem kell; köcsög, 
lábszagú fn ritk Körömpörkölt, 
lácsi mn ritk Jó. (-►cig. lachhe ‘jó’) 
láda fn gyak Doboz (ált. cigarettára mondva:) 
egy láda ‘egy doboz cigaretta’, 
lecsalaváz ige ritk leüt valakit; lecsavar, 
lecsavar ige ritk Leüt valakit. -  lecsalaváz, le
nyom, lever, padlót fogat, taccsra vág, télemala- 
vész.
Iefarcol ige ritk Megszökik; télakol. 
lekoccol ige Elmegy. Szj: Koccoljle!: Menj in
nen!
lelép ige ritk Megszökik; télakol. 
lenyom ige gyak Leüt valakit; lecsavar, 
lépegető fn ritk Cipő; skárpi. 
lepetél ige ritk Gyermeket hoz a világra. 
leütés - lopás
lever ige ritk Megver; lecsavar.

leves Szj: Szigorított-, hányd ki második: Fel- 
ismerhetetlen, nagyon rossz étel. 
liló fn Ixvél. -  fidi. 
lilózik ige gyak Levelet ír. -  fidizik. 
linkóci mn ritk Nem megbízható, 
lokátor fn ritk 1. Fül. 2. A zárkában vezető sze
mély; zárkamenő.
lopás leütéses ~, verekedéses ~: ritk Rablás; rabi. 
lóvé fn gyak Pénz. -*■ éles, ruppó, zseton, 
lóvés mn gyak Gazdag; burzsuj. 
macskajancsi fn ritk Újonnan börtönbe kerülő 
személy; kopasz;
madár fn ritk Újonnan börtönbe kerülő sze
mély; kopasz.
májer fn ritk A prostituáltat dolgoztató férfi; 
strici.
majomfogó fn gyak Burgonyafőzelék, 
mák -ja van: ritk Szerencséje van. 
mákony fn ritk Szeszes ital; csopánka. 
mákos fn gyak A fogvatartottak nyári ruházata. 
(-►Szürke alapon fekete pettyes) 
malacorca fn ritk Disznófejből készült étel. 
málnakeverő fn ritk, tréf Hímvessző; dákó. 
márászkodik ige gyak Verekszik. -  balhézik, 
matekok
máró fn ritk Kenyér. (—►cig. maró ‘kenyér’) 
matekot ige ritk Verekszik; márászkodik. 
matyizás fn ritk Önkielégítés; hokizás. 
megbukik ige gyak Lebukik. -  megzuhan, el
dől, bukovári, árnyékra megy. 
megnyom ige ritk Autót feltör; felnyom, 
megvezet ige ritk Félrevezet, becsap, 
megzuhan ige gyak Lelepleződik, lebukik; 
megbukik.
melegjáték fn ritk Gyilkosság, emberölés.
meló fn gyak Munka. -  burcsi, burtyi.
mengele fn gyak Orvos. -  dögös, dögész, kal-
mopirin-ejtőemyős, vagdalka.
menő Szj: ~k előre, köcsögök hátra!: (Sétánál
használják, mikor sorba rendeződnek).
menőcsávó fn ritk Szabaduló személy.
mertyó fn ritk Munka; burcsi.
meszelyá fn ritk Asztal.
milkó fn ritk Egymillió; guriga.
misi fn ritk Ezer forint.
mizs fn ritk Női nemi szerv; bulkesz.
mó fn ritk Fiú; csávó. (-► cig. more! ‘te, fiú’)
molinór fn gyak Pulóver.
molytár fn ritk Könyvtár, tudásház.
mórázik ige ritk Közösül; dug. (-►argó Móréi
‘szeretkezik’)
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motor fn ritk Seprű; anyósmotor, 
motoros ~fóka~*.
mozgóhús fn ritk Szalonna; katona.
muj fn ritk Száj; paplan.
mundarel ige ritk öl, gyilkol, (-'cig. mundarel
‘megöl’)
napos fn ritk Az a személy, aki aznap takarít; 
dzsungelharcos.
naposcsibe fn ritk A szabadulás előtt álló sze
mély; szabálysértő, 
narkó fn ritk Kábítószer; kábszi. 
négerhúgy fn ritk Fekete kávé; bivalytej. 
népszája fn ritk Kocsma; krimó. 
nyegó fn ritk Szeszes ital; csopánka. 
óberhé fn ritk Rendőr, rendőrség; zsaru, (-'■ar
gó óberhé ‘főkapitányság’) 
ól fn ritk Zárka; cella, 
orgazmumus fn ritk Orgazda; kajfer. 
óvóbácsi fn ritk Börtönőr; smasszer. 
óvóhely fn ritk Börtön; kaptár, 
önkéntes ~költöztetés 
őr(ült)úr fn ritk Börtönőr; smasszer. 
ördögfüst fn ritk Cigaretta; spangli, 
örömtanya fn ritk Kocsma; krimó. 
padlót ~fogat: ritk Megver; lecsavar, 
páncélos fn gyak^Konzerv, 
pancser fn ritk Újonnan börtönbe kerülő sze
mély; kopasz.
pangás fn gyak 1. Unatkozás. 2. Olyan időszak, 
amikor nincs a fogvatartottaknak se pénzük, se 
cigarettájuk, se élelmük, 
paplan fn ritk Száj. -  etető, muj. 
parókás ~virsli: ritk tréf Hímvessző; dákó. 
pasotraszta fn ritk Rács. 
patásördög fn ritk Börtönőr; smasszer. 
penge mn ritk Gazda; burzsuj. 
petőfileves fn gyak Megnevezhetetlen leves, el
dönthetetlen a leves fajtája. (Petőfi Sándor: Mi
nek nevezzelek című verse alapján.) 
picsa fn ritk Nő; gádzsi. 
pikkely fn ritk Haj; séró. 
pilóta berepülő 
pipa fn ritk Láb. 
pipi fn ritk Nő; gádzsi.

B
 pisztoly fn ritk Hímvessző; dákó.
pitty Szj: Babaresz ' a pittyembe! 
plekni fn ritk Váratlan ütés. 
pók ~ot nyel: ritk 1. (Ha a fogvatartott orvos
hoz akar kerülni) zsilettpengét nyel, hogy ez 
súlyos sérülést okozzon. 2. Öngyilkosságot

policáj fn gyak Rendőrség; jard.
ponyva fn ritk Lepedő.
popsigőz fn ritk, fré/Flatulencia, szellentés;
végbélfütty.
porcelán fn ritk homoszexuális férfi, aki a nőt
játssza; köcsög.
priccs fn ritk Agy; dikó.
prikézsia fn gyak Szerencsétlenség.
pulykaól fn ritk zárka; cella.
púró fn ritk Olyan fogvatartott, aki régebben
bent van a börtönben.
púról ige ritk Lop; csór.
rab fn ritk Olyan piros csíkos nadrág, amit az
elítéltek viselnek a börtönben.
rabfogó fn ritk Rács.
rabi fn gyak Rablás. -  erőszakos kölcsönké-
regetés, leütéses lopás, verekedéses lopás.
rácsos ~szálló: ritk Börtön; kaptár.
rahedli fn ritk Csomag.
rányi fn ritk Nő; gádzsi. (—̂cig. rani ‘hölgy,
úrnő’)
ratyi fn gyak 1. Homoszexuális; buzi. 2. 
Rossz.
ratyija fn ritk Szeszes ital; csopánka.
rejszol ige ritk Közösül; dug.
rend Szj: Tegyél ~et, mert ha hejön a főtörzs,
megbassza a méhedetl: Reggeli takarítás
előtt használt szójárás.
reszelés erőszakos ~ gyak Nemi erőszak; ka-
jakkúrás.
retyó fn gyak Illemhely. -  döntetlen, klotyó,
révás, zsuzsika.
révás fn ritk Illemhely; retyó.
rigli fn ritk Zár.
rigó fn ritk Pörkölt csőtésztával, 
rinyál ige rí/L Fél.
rinyós fn gyak olyan társ, akivel minden kö
zös. ~om: (Fogvatartottak egymás közötti 
megszólítása:) -  földim, hapsim, spanom. 
risztéi ige ritk Megfelez valamit, ( rtirgó 
risztéi ‘osztozkodik”)
robbantott ~csirke: ritk Olyan sültcsirke, 
ami szinte felismerhetetlen. 
robia fn ritk Börtön; kaptár, 
ruppó fn ritk Pénz; lóvé. (~+cig. rup ‘forint’) 
sárgacsikó ritk Újabb bűntény, 
segglehelet fn ritk, tréf Flatulencia, szellen
tés; végbélfütty.
semószerol ige ritk Elárul; befúj, 
séró fn gyak Haj. -  hári, pikkely, 
sikamika fn gyak Takarítás.
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sittikóter fn ritk Börtön; kaptár, 
skárpi fn gyak Cipő. -  lépegető, 
slisz fn gyak Börtönőr; smasszer. 
smafu mn ritk hamis.
smasszer fn gyak börtönőr. -büdösgyökér, dup
laszem, faszszopó, foglár, főfejsze, hosszúpus- 
ka, óvóbácsi, őr(ült)úr, patásördög, slisz, sza- 
kadjmegvezető, szürkepatkány, 
smúzol ige ritk elárul valakit; befúj, 
sinúzos fn ritk Áruló; vamzer. 
sósutca fn ritk Fogda; fogszi. 
sörét fn ritk Tarhony a. 
spa jszer fn ritk Kéz; csülök, 
span fn ritk Barát; komálós. ~om: (Megszólí
tás:) Rinyósom.
spangli fn gyak Cigaretta. -  bláz ördögfüst.
spanglis fn ritk Homoszexuális; buzi.
spicli fn ritk Áruló; vamzer.
spiné fn ritk Nő; gádzsi.
spion fn gyak Áruló; vamzer.
srenk fn gyak Betörés. -  önkéntes kölcsönkére-
getés, zárás után nyitás
srenkel ige gyak Betör valahová. -  besurran, be
zuhan.
steka fn gyak A zárkában a két ágy közötti hely. 
stokeráj fn gyak Sárgaborsó főzelék, 
stoki fn gyak Szék. 
stokileves fn gyak Sárgaborsó leves, 
strici fn gyak Az a férfi, aki a prostituáltakat 
dolgoztatja. -  háremőr, májer. 
strigó fn ritk Prostituált, 
súlytalanítás fn ritk az újonc értéktárgyait elcse
rélik cigaretára, kávéra, 
sünkefe fn ritk Súrolókefe, 
szabálysértő fn gyak Szabadulás előtt álló. -  
diplomás, kiscivil, naposcsibe, szerencsegye
rek, túzok.
szajré fn gyak Lopott áru. 
szakad Szj: —jki innen!: Menj innen! 
szakadj megvezetőfnn'r/: börtönőr; smasz-szer. 
szalon vörös ~: ritk Az a szoba, ahová azt a fog- 
vatartottat viszik, aki pszichés vagy egyéb okok
ból őrjöng; dühöngő.
szardéniázik ige ritk Autót feltör; felnyom, 
szegények ~ nyugvója: ritk Börtön; kaptár, 
szerencsegyerek fn ritk Szabaduló fogvatartott; 
szabálysértő.
szippancs fn ritk Kábítószer; kábszi. 
szofesz fn ritk Csendes pihenő a börtönben, 
szovázik ige ritk Alszik; szovel. (-*■ cig. sovel 
‘alszik, elalszik’)

szovel ige ritk Alszik. (-*• cig. sovel ‘alszik, elal
szik’) -  héderezik, szovázik. 
sztelli fn ritk tréf Hímvessző; dákó. 
szúrna fn ritk Téli ruházat a börtönben; varjú, 
szürkemókus fn ritk Rendőr; zsaru, 
szürkepatkány fn ritk Börtönőr; smasszer. 
taccs ~ra vág: ritk megver; lecsavar, 
tárolós mn ritk Irigy.
tátika fn gyak Az a rés a zárka ajtaján, ahol az őr 
benéz; hesszelő.
teknősbéka fn ritk Hosszú börtönbüntetés, 
télakol ige gyak Megszökik valahonnan. -  lefar- 
col, lelép.
télemalavész ige ritk Leüt valakit; lecsavar, 
temető fn ritk Ököl.
tolikereskedés toll- és vajkereskedés: Lopás; 
Vö. csór.
továbbképző fn ritk Börtön; kaptár.
továbbképzőhelység fn ritk Kocsma; krimó.
tököslány fn ritk Homoszexuális férfi, aki a nőt
játssza; köcsög.
tökösnővér fn gyak Ápoló.
tré fn gyak Rossz, baj. -van!: Baj van! -re fut:
gyak Bajba keiül.
treplin ín ritk Folyosó.
tudásház fn ritk Könyvtár; molytár.
túzok fn ritk Szabadulás előtt álló fogvatartott;
szabálysértő.
tyúktolvaj fn ritk Az a fogvatartott, aki kevés 
ideig ül börtönben;, karalábézsivány. 
újhús fn ritk Újonan börtönbe került személy; 
kopasz.
újít ige ritk Lop; csór.
újonc fn gyak Újonnan börtönbe került személy; 
kopasz.
unfrankó mn ritk Nem jó. (-♦argó frankó ‘jó, 
nem bűnös, tiszta életű’ ném un- fosztó prefi
xum)
uszoda fn ritk zuhanyzó; hévíz, 
ül ige Büntetését tölti. Szh: Annyit-tél, mint ve
réb a küszöbön: Sok időt tölt a börtönben fogva- 
tartottként; Annyit ~sz, mint varjú a karón. 
ürgyürügütty fn ritk Flatulencia; szellentés; 
végbélfütty. 
vacok fn ritk Ágy; dikó. 
vagdalka fn ritk, tréf Orvos; mengele. 
vágykeltő fn ritk Ablak, 
vaker fn ritk Nem igaz, hamis beszéd, 
vamzer fn gyak Áruló. -  énekes, smúzos, spi
on, spicli.
varjú fn gyak A fogvatartottak téli ruházata. Fe
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kete vastag posztónadrág, illetve kabát. -  csóka, 
szúrna.
végbélfütty fn ritk Flatulencia, szellentés. -  ar- 
farhang, popsigőz, segglehelet, ürgyürüfiitty. 
vén ~ iszapszemű rája, ~ sínes: Az a fogvatar- 
tott, aki már régebben ül börtönben, 
verda fn gyak Autó. -  járgány, 
veréb fn ritk 1. Az a személy, akit üzletelés so
rán becsapnak. 2 Újonnan börtönbe került sze
mély; kopasz, 
verekedéses ~ lopás -*•. 
veszegetés fn ritk Lopás; csórelás. 
vibrátor fn ritk vécépumpa, 
vigyorgó fn ritk Szabaduló zárka, 
viszkasz fn ritk Bácskai hurka. (-*■ Whiskas 
macskaeledel) 
vörös ~ szalun-*. 
yard L. jard.
zárás ~ után nyitás: ritk Betörés; srenk. 
zárkamenő fn ritk Az a fogvatartott, aki a saját 
zárkájában vezetőnek számít; lokátor.

zeneláda fn ritk Rádió, 
zongoraművész fn ritk Zsebtolvaj, 
zuhanóbombázó ritk Többszörös visszaeső, 
zsaru fn gyak Rendőr. -  fakabátos, faszszopó, 
dzsingáló, kopó, óberhé, szürkemókus, 
zseton fn ritk Pénz; lóvé. 
zsidóháj fn ritk Szappan, 
zsuzsika fn gyak Illemhely; retyó.

A szójegyzékben 
használt rövidítések 
ang. angol eredetű 
szó
argó tolvajnyelvi, ar
gó
cig. cigány eredetű 
szó
fn főnév
gyak. gyakori, gyak
ran használt szó

ige ige
K közmondás 
I. lásd
mn melléknév
ném. német
ritk. ritka, kevésbé
használt szó
Szh szóláshasonlat
Szí szállóige
Szj szójárás
tréf. tréfás

Szabó Edina
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nyelvek. Magyar Nyelv 13:59.
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Bp.
Balázs Géza (1989): Szövegszerkesztési 
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Bárczi Géza (1932): A „pesti nyelv”. Bp.
Boross József-Szűts László (1987): A 
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Jenő Sándor-Vető Imre (1900): A ma
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"  Ezúton szeretnék köszönetét mondani Tikász Sándornak és Gacsályi Csabának, a debreceni büntetés-végre
hajtási intézetből, Ladik Józsefnek a nyíregyházi büntetés-végrehajtási intézetből, és Bereczki Zsoltnak, a Bün
tetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága módszertani osztályáról, akik készséggel nyújtottak segítséget 
gyűjtésemhez. Szeretném megköszönni együttműködésüket a nyíregyházi és a debreceni intézet adatközlőként 
közreműködőfogvatartottjainak is. akik legjobb tudásuk szerint segítették munkámat: név szerint is megemlítve 
Debrecenből Bartha Istvánt, Kanalas Imrét, Mező Lászlót és Pilka Lászlót.
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nyelvhasználat .Magyar Nyelvőr 104:273-81.

Rangoni Claudia (1994): Börtönszleng. 
(Nyelvészeti záródolgozat). Miskolc.
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és nyelvtan. Bp.
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Tamás: A magyar katonai szleng szótára 
(1980-1990); Kis Tamás: Bakaduma (A ma
gyar katonai szleng szótára) BUKSZ 
4:428-31.
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