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A „pesti nyelv". 
I. Mindenki eiött ismeretes, hogy a pesti ember társal

gá.;;i, sőt nem egyszer írott nyelve is általában sok tekintet
ben eltér a nem pesti magyar köznyelvtől. . Az átlagos pesti 
ember igen sok olyan szót, de főként kifejezést és mondat
tani fordulatot használ, mely a tegtöbb magyar ember nyelv
érzéke' előtt hibásnak, magyartalannak, idegenszerűnek tűnik 
fel.' Ez az idegenszerű, sőt a beavatatlanok számára sokszor 
érthetetlen szó- és kifejezéskészlet, amelyet a puristák annyi
szor megróttak és megrónak, különböző eredetű és különböző 
társadalmi • osztályokból indul ki. . 

A pesti ember nyelvében található idegen szavak, vala
mint főképen a magyar nyelvszokással ellenke 'ző s így bántó, 
idegen, német fordulatoknak szó szerint való magyarra fordí
tásai nagyrészt abban lelik magyarázatukat, hogy a gyorsan 
magyarosodó fováros német eredetű, anyanyelvű és mílveltségű 
lakossága, továbbá a betelepült s túlnyomóan ugyancsak német 
anyanyelvíí zsidóság a magyar nyelvet csak fokozatosan tanulta 
meg, s hi:;í,nyos nyelvtudása a német moridat formájába,n meg
fogamzott gondolatot sokszor nem tudta megfelelő magyar 
formába önteni.' Ebben a magyar anyanyelvűnek még ném 
mondható, de már magyarul beszélő társadalomban az.tán egy 
€gész sereg néme.t . szó s főképen néme1es fordulat honosodott 
meg. · Ez a ·körülmény a teljes megmagyarosod,ás után is bizo
nyos ingadozó, tágabb lelkiismeretű nyelvérzéket · teremtett. 
Azonkívül, bár az irodalmi nyelv s az ép nyelvérzékű vidék
kel való társadalmi érintkezés következtében a barbarizmusok 
egyike-másika elpusztult, i'lyeQ calque-ok, idegenszerű kifeiezé
sek mai napig is szakadatlanul- keletkeznek, mirithogy Buda
.pest 'polgári tár~adalmának jelentékeny része .még nia is tud 
németül, noha azt már nem mint .anyanyelvét bes,iéli. Ez. idegen
szerűségek a társadalmi . érintkezés., de meg a túhiyomtSan 
pesti, hiányos nyelvérzékű emberek szerkesztette újságok révén 

1 Természetesen akad Budapesten is. szép számmal olyan irodalmi 
111üveltségü ember, aki távo l áll ettől a beszédmódtól, melynek „pesti" jel
zóje általában gúnyoe, pejorativ értelmű; de . viszont tagadhatatlan, hogy a 
JakoS>ág nagy résLének nyelve szókincs, nyelvhelyesség szempontjából igen 
aok kifogás ttlá esik, s a vidékról Budapestre telepedö .embet szójárása ~ok
ezor hamarost gyökereo.on átalakul. Másképen látja a dolgot . Hoav A rn JÁNOS:· 
MNy. X, 302 kk„ de 1916 óta a helyzet nagy mértékben meg is változott . 

' A ki:nduló pon t sem volt a niagyar nyelv tiszta forrása, hisz a 
negyvenes-ötvenes··évek magyar társalgó és hírlapi köznyelve is telve ,·olt 
hasonló idegenszerüségekkel. 
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sokszor igen gyorsan terjednek, nem egyszer még Budapesten 
kívül is, sőt sok közülük végleg meggyökeresedik a magyar 
köznyelvben is. Minden magyar antibarbarus részlet esen tár
gyalja az ilynemű elemeket, amelyek lehetnek szavak, pl. 
fess, gúnyár (Spottpreis), kifejezéoek, pl. közös ne1;ezőre 
hozni, mondatklisék, pl. nézd, hogy elmenj innen, mondat· 
tani fordulatok, pl. a Dunaparton megtalálták a holttestet, 
melyet a halottas kamrába szállítottak stb. A Magyar Nyelv 
megindulásától kezdve küzd ellenük.' Dolgozatomban nem 
ezekkel óhajtok foglalkozni. 

2. Míg a. fent említett szavak és kifejezések keletkezésé
vel nyelvészeink, már csak. nyelvtisztasági szempontból is, 
sokat foglalkoztak s foglalkoznak, van a pesti nyelvnek olyan 
eleme, amelyet eddig nem méltattak kellőképen figyelemre. 
Mint minden nagy városnak, úgy Budl)pestnek is alsóbb tár
sadalmi rétegeiben kifejlődött egy különleges nyelv, melynek 
grammatikai rendszere csaknem teljesen azonos a köznyelvével, 
szókincse azonban az átörökölt köznyelvi szókincstől többé· 
kevésbbé eltér. Ebből a nyelvváltozatból szakadatlan szivárog
nak be szavak a városi polgárság társadalmának a nyelvébe, 
innen esetleg az egész köznyelvbe, sőt az irodalmi nyelvbe is. 

Ezt, a magasabb társadalmi osztályok, valamint a paraszt
ság nyelve számára többé-kevésbbé érthetetlen szavakkal meg
tűzdelt nyelvet általában franéia szóval ja r go nnak, vagy 
a r go tnak szokták nevezni. Az elnevezés azonban· nem egé
szen helyes. Tágabb értelemben s főként gúnyosan, lenézően 
a r go tnak, ja r go nnak .szokták hívni minden csoportnyelv 
szóanyagát, így a mesterségek külön szókincsét meg a tudomá
nyos műszavakat is, azaz minden olyan szót vagy kifejezést, 
amely az irodalmi és köznyelven kívül keletkezett, úgyhogy 
beszélnek szí n ház i, s p o r t-, vagy akár fi 1 o z ó fi a i 
a r g o tról meg j a r go nról, de a szó szoros értelmében mind 
az a r go t-n, mind a j a r go non tulajdonképen titkos tolvaj
nyelvet, a tár.sadalmon kívül álló elemek részben tudatosan 
csinált nyelvét, helyesebben szókincsét kell érteni (1. SAINÉAN, 
Le langage parisien au XIXe s. 41 és Les sources de l'.argot 
ancien 11, 273, 377). Ennek a különleges szókincsnek egésze 
vagy . egy része behatol az említett, pontosabban alig elhatá
rolható alacsonyabb társadalmi osztályok · (pl. nagyvárosi 
munkásság, kispolgárság stb.) köznyelvébe, s az eredmény 

1 Ez ideg'enszerüségeknek, főként az újabb időben, van egy változe.tuk. 
mely b:zonyos foliig tudatos, tréfás szó- vagy kifejezéaalkotásnak tekinthető .. · 
Előfordul ugyanis, hogy tréfából fordítanak magyarra ezószerint német, sőt 
jargon-német kifejezéseket, mint mondd ·indr, f•hdg, m•nnydi1rgts a dinnyibt 
stb. Ezek közül egyik-másik aztán humoros élét elvesztve, közkeletűvé válik. 
minden · komikus mellékzönge nélkül; legalább is a beszélő nem érzi már a 
kifejezés komikus hangulat át. E különben is csekélyebb jelentőségű csoport. 
bár némiképen közelebb áll a pesti nyelv máaik eléméhez, az előbbiektől alig 
különbözik. 
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nem argot ugyan, de argotval átitatott köznyelv. Innen egyes 
szavak, kifejezések aztán feljebb hatolhatnak magasabb társa
dalmi osztály-0k nyelvébe, vagy vízszintesen elteriedhetnek 
nem nagyvárosi lakosság között is. De épen ezáltal szinte 
megszűnnek argot-szavak lenni, minthogy az argot két fon
tos jegyét, a titkosságot; valamint a csoporthoz kötöttséget 
elvesztették. 

A tolvajok, hamiskártyások, kéjnők, alacsonyabb rendű 
cigányzenészek stb. titkos nyelve, a tulajdonképeni a r go t 
vagy honi nevén egykor ny a 1 a v i ny e 1 v, ma 1 i n k hadova, 
hebre ny elv, hóhem nyelv, jassz-nyelv körül nagyon 
nehéz megvonni a határvonalakat.' Végeredményben ennek a 
szűkebb körű, igazi argotnak szavait az különbözteti meg á. 
többi csoportnyelvek szavait ól, hogy céljuk csak igen kis 
mértékben fogalmak tisztázásaj tárgyak, folyamatok vagy 
cselekedetek világos, egymástól elkülönítő megjelölése (mint pl. 
a mesterségszaYaké vagy a tudományos műszavaké), hanem 
sokkal inkább a titkosság, a közérthető beszédtől való elté
rés, a kifejezésmódok elkülönülése.2 

Ez a tulajdonképeni a1·got csak bizonyos mértékben spon
tán, tudat alatti nyelvfejlődés, szóteremtés eredménye, nagy 
mértékben konvenCionális, megállapodáson alapuló nyelvferdí
tés vagy legalább is önkényes, tudatos vagy félig tudatos 
szóalkotás. A francia argot történetéből erre adatok is van
nak. Tudjuk pl., hogy hajdan a francia argot-t a tolvajvilág 
külön megbizottjai, az arc h i s u p p ő t-k vagy e a go u -k, kik 
'többnyire e s e o 1 i e r s de s b a u eh e ~ voltak, gyártották és 
újították meg időről-időre, sőt hébe-hóba kongresszus-féléket 
is tartottak, ahol bemutatták új kifejezéseiket, s valóságos 
tanfolyamféléket, is rerid0ztek az új szókincis megtanítása 
céljából (8AINÉAN, Les Sources de l'a. a. 11, 378).1 Ily módon 
igyekeztek az argot titkosságát biztosítani. De a magyar 

1 · Eredetileg minden valószínűfég szer"nt ez a 1 i n k ny e 1 v is külön
féle csoportnyelvekre bomlott .. Jgy JENő-VETO (A magyar tolvajnyelv é& 
szótára. 1900. 31) · megkülönbözteti: . l. a közönséges tohajok, 2. a . hamis
kártyások, 3. a cs'rkefogók, 4. a kéjnők, 5. a. lókupecok nyelvét (ez_.utóbbi a 
legmagyaroeabb). Ma már a legtöbb eeetben (kivéve a tolva1lási és kártyázást 
műszavakat) nem igen lehet megállapítani az eredeti ki 'ndüló pontot,- sőt azt 
sem lehet ellenőrizni, mire alapítják VETűék megállapításaikat. 

2 Ilyen titkos nyelvek · bárhol fejlődhetnek, s .nemcsak magasabb művelt
ség velejárói. lgy pl. gyakori · a négerek között a . titkos. nyelvek használata 
(M. DEl.AFOSSE; Les civi!isat' ons négro-africa nes 83). 

3 Ezeknek az adatoknak -megbízhatóságát többen kétségbevonták, így 
egyebek közt DAUZAT (Les argots 19), kinek fejtegetése azonban nem egészet> 
meggyőző. Minden argotnak sok eleme van. mely csak kölcsönös megállapodá
son alapulhat, sok olyan, amely a félig-meddig tudatos szóalkotás nyomait. 
magán ·viseli, de viszont túlzás _lenne azt állítani, l1ogy minden argot·kifejezés 
ilyen m•gállapqdás vagy tudatos azóferdftés eredménye. Az argot-ezókincsnek 
ia igen nagy, talán nagyobbik része a minden beszédre ér.vényes tudattalán 
vagy alig tudatos pszitbológiai folyama1ok h1dáaa· alatt keletkezik, s tovább
fejlődése is nagy mértékben alá van vetve a nyelvfejlődés általános törvényeinek. 

i• 



4 Bárczi Géza 

argot-szókészletben is egész sereg kiféjezés van, amelyet más 
módon megmagyarázni lehetetlen, csupán köksönös előzetes 
megállapodással. lgy pl. a hamiskártyások a\'got:j ában a hetes 
a kártyában: maga jön, a nyolcas: mondjuk , a tizes.: lássuk 
csak, a zöld: tessék , a mak k : bátorkodom vagy a t olvajok 
nyelvén eménk 'miénk', eték 'övék', alma 'nem' és sok más_ 
Nem összebeszélésen alapuló, de nyilván t udatos Ezóa lkotásra 
még több bizonyíték akad . Ilyen pl. aviatikus 'foglalkozás
nélküli egyén', azaz 'aki a l evegőből él' és .sok más. 

. E tudatos, titkos elemek különböztetik meg egyebek 
között az argot-t a nyelvjá rástól. (Másként, de tévesen látja 
e dolgot DAUZAT, La languc fran <;a iee d'aujourd'hui 21 kk. 
és La vie du langage 192 stb_1 ) Másrészt spontán, tudattalan 
vagy félig tudatos szóalkotásnak is tere van az argotban. 
A két elem arányát azonban, a sok kétes eset miatt, meg
határozni lehetetlen. 

Olyan országokban, melyekben az argot igen régi, sok 
százados multra tekinthet vissza, így pl. · Franciaországban, 
tulajdonképeni tolvajnyelv vngy hozzá hasonló t itk os nyelvek 
volta.képen · nincsenek, mert egész szók incsüke t má r bele
öntötték az alacsonyabb, de tisztességes társadalmi osztályok 
beszédébe is. Itt tehát argotról eredeti · értelemben má r nem 
lehet beszélni (SAINEAN, Le langage parisien 46) _ Nálunk 
azonban ez a foly amat bár előrehaladottabb · állapotban van, 
mintsem sokan gondolják„ még távolról sem ment végbe telje
sen, úgyhogy nálunk a tulajdonképeni tolvajnyelvet, valamint 
a többi külöm~yelve t nem lehet azonosítani még a. nagyvárosi 
alacsOF1yabb rendű köznyelvvel sem. Ez utóbbin csupán az 
argot-szókészletek mind nagyobb mért ékű behatolását. lehet 
megállapítani. Az esetek jelentős részében a beszélő határo
zott tudatában van annak, hogy ő ·nem rendes, hanem „1 i n k" 
nyelvi szót használt, azaz. az argot-szavak egy része még 
mint idegen ·szó .szerepel ebben a nyelvben. Megjegyzend·ő, hogy 
a magyar tolvajnyelv nem Budapest specialitása, hanem elő
fordul · egyéb helyeken is, mindenütt, · ahol titkos bűnözők 
nagyobb számban összeverődnek. Adatokat csak Szegedr-01 
(Csillagbörtönl) ismerek. A Nyr.-ben (XLIII, 233) közölt kis 
szójegyzék · nagyjában azonos a pesti . tolvajnyelv megfelelő 
s zókészletével, bár van benne oly szó. is, mely a pestiben 
ismeretlen {vagy feljegyzetlen), így deses (vö. cigány des 
'10') '20 korona', caje.ti.i, e aj e s {kiejtés ?) 'enni, étel' ( vö~ 

1 Természeteseu egyéb különbségek is vannak arg.ot és nyelvjárás között. 
lg;' pl. az argot majdnem kizárólag csak szókincsben tér el a köznyelvt ől. 
Az argot eredeti állapotában csak .. második nyelv szerepét játssza, mlg nyelv
járási területen, ha a . nyelvjárás nem egyedül hásznált nyelv, a köznyelv . a 
mesterségesen megtanult második nyelv. A nyelvjárás egy bizonyos fö ld
rajzilag körülhatárolható területen, az argo t egy-egy embercsoportban, 
sokszor szétszórt területen él; vö. a budapesti és a szegedi argot 
azono88ágát. (Nyr . XLlll, 233; vö. m&g DAUtAT, La~ie du langage 179 kk.) 
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Pesten kaiáln'i, kajese 'ua.'), egyes szavak meg részint kissé 
módosult formában, részint más értelemben szerepelnek, így 
zsöllér: . Bp. söllni 'ruha', piiccantó: Bp . . pukkantó 'pisztoly', 
haulem 'rendőr.Eég': Bp. hajlem 'kórház', komédiás 'vásári 
er~zénydobó': Bp. 'csaló', feltéve persze, hogy a közlés meg
bízható. 

ii. A többször említett al~csonyabb szintű köznyelv azon
ban n·C' rncsak a valódi . tol vaj argotból, a 1 i n k had o v ából 
táplálkozik, hanem · egyéb csoportnyelvek is öntik beléie 
Rzavaikat. Egyes, többé-kevésbbé zárt egységeket alkotó emberi 
közösségekben, mint a kaszárnyák lakói , bárok, sport.pályák 
látogat ói közt; színházak világában, iskolák nyüzsgő diák
népében , vadásztársaságokban stb. a különleges helyzet vagy 
a · sajátos együttes tevékenység kitermel egy €gész sereg preg
náns kife jezést, amelyet a köznyelv rendes szókészlete segít
ségével sok esetben valoban .csak körülírással lehetne helyettesí
teni . Az így keletkezett szavak és kifejezések is jelentős 
forrásai a · nyelvalakulásnak. 

A t ulajdonképeni argot és ezen spo.rt-, kaszárnya- stb. 
terminológiának nevezhető szócsoportok között állanak ugyan
csak az imént említett köiösségekben (diákság, sportolók, 
vasmunkások stb.) ,keletkezett.ját~zi, tréfás hangulatú szavak, 
amelyek sziutén nem fogalmak elhatárolását célozzák, s rész
ben szintén félig-meddig tudatos alkotások, de a titkosság 
nem annyira lényeges tulajdonságuk, noha savuk-borsuk csak 
a beavatottak számára van. Ilyenek pl. az Eötvös-Collegium 
egészen szűk csoportnyelvéből a következő kifejezések : dögész 
'természetrajz szakos' (elterjedt az . egyetemen is), családapa 
'egy lakosztály főnöke' vagy a ma már kihalt gacsos 'tojásos 
~aluska', láthatatlan leves 'tápióka-leves' stb. 

Az előbb említett t ermínológia-szerű szavak meg a játszi 
elemek közti különbséget a sportnyelvből vett példán próbá
Jom megvilágítani. A póling 'labdá' vagy a suf11i 'goal' szavak
ban ::i. csoportnyelvi . szó értelmi tartalma teljesen azonos az 
értelmező szóéval, legfeljebb érzelmi hangulata - más, de az 
is többnyire csak a szó keletkezése idejében, mert ba a szó 
megél, tréfá~ hangulati velejárója l etörlődik róla épen azok 
számára, akik .élnek . vele, s legfeljebb a.zok számára marad 
meg, akik ritkán. hallják (ha ugyan egyáltalában megértik). 
Ellenben ilyen kifejezés, mint gyertyát rúgni 'a labdát függő~ 
Jeges irányban felrúgni ' vagy fejelni 'a labdát fejjel továbbí
tani' pontos, ,a beavatottak számái:a félreértést kizá~ó meg
ielölés, azaz sportműsió . Néha nehéz eldöntenj, hogy egy-egy 
szó melyik kategóriába tartozik, ilyen pL csőrözni vagy csőrrel 
rúgni 'a labdát a cipő orrával (tehát nem, mint rendesen, a 
lábfej kül ső vagy belső részével) továbbítani'. - E külön
böző csop~rtnyelvek a tulajdonképeni argotval oly sok rokon 
vonást mutatnak , hogy némi szabadsággal szintén argotnak 
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nevezhetők, s így beszélhetünk kaszárnya-, sport-, düik- stb. 
argotról is.' 

4. A tulajdonképeni argot. és mindezek az argot-szerű 
csoportnyelvek nemcsak a köznyelvre gyakorolnak állandó 
hatást, hanem egymás között is szoros kapcsolatban vannak. 
A nagyváros síí rű érintkezési alkalmni igen vegyes társadalmi 
elemeket hoznak össze; így pl. sportpályákon - nemcsak testi, 
de sokszo r lelki pongyolában is - katonák, diákok, munká
sok stb. síírűn kerülnek összeköttetésbe egymással, de nem 
egyszer az igazi argot vi lágától nem messze eső egyénekkel is . 
.Mindennek- következtében a különböző argot-k határai elmosód
nak, s ma már sokszor lehetetlen eldönteni, hogy egy-egy szó 
vagy kifejezés 'honnan indult ki. A sokféle "érintkezési lehe
tőségbiíl magyarázható pl., hogy míg egyrészt pesti diákjaink 
beszéde hemzseg . a jassz-nyelv szavaitól , másrészt a régi 
magyar diáknyelv egy-egy szava felbukkan a tolvajnyelvben. 
A háború különösen diímozditotta a kölcsönös kicseréliídést; 
pl. a katonai argot faszolni szava {'kapni' értelemben) ekkor 
ment át az argotba, míg a link nyelv lógni, lógós szava 
ekkor vált a katonanyelv jellegzetes szavává. Az, hogy egy
egy szó milyen argot-változatból indult ki, végeredményben 
nem a legfontosabb kérdés, mivel valamennyinek a szókincse 
hat a főVárosi köznyelvre, másrészt meg az új szók, kifejezé
i::ek keletkezése valamennyiben ugyanazon a módon megy végbe. 
Mindegyikükben egyaránt az emberi közösségekben rejlő iísi 
nyelvteremtií és nyelvmegújító erií nyilvánul meg, s mindegyikük
ben az új szó keletkezésének tudatos vagy tudattalan oka 
kisebb mértékben új fogalmak megjelölésére, gyakrabban új 
értelmi és affektív árnyalatok kifejezésére, leginkább- azonban 
az elkülönülésre való törekvés. Az utóbbi törekvéseknek persze 
az argot közismertté válása igen súlyos akadálya. Ezért 
változik az argot-szókincs igen gyakran. Az új szavak kelet
kezése azonban nem tud lépést tartani az elterjedés mértéké
vel, s így lehetetlen megakadályozni azt a folyamatot, amely 
Franciaországban már befejeziídött, s amely nálunk is való
színűleg a szó szoros értelmében vett argot megszűnésére fog 
vezetni. 

Minthogy az Q)sóbb néposztályoknak argot-szavaktól 

1 Van az alsóbbrendü köznyelvnek még egy fontos ele.me : a magasabb 
társadalIT1i osztályokból lekerülő, főként idegen szavak elferdített alakjai, 
melyeket Ko.szTOl.ÁNYI DEZSŐ szegényszagú szavaknak hív. Ezek a ,. ver
sunkeoes Kulturgut"-nak tekinthető szavak azután néha elferdített formájuk
ban újra felmt'llnelr magasabb társadalmi színvonalon élő emberek nyelvébe is . 
Ilyen •zavak pl. i!'ekció. isidsz, standapt rngy épen standa pilyere, /issze
kompromittdl (egy ügyvéd használta komoly törvényszéki tárgyalás alatt), 
Rók11sz, ntátuRzrendezts stb. Ezek a szavak abba az úrbatnámsági kate
góriába tartoznak, mellyel RÉrHEI PIÍ1KKEL MARIÁN foglalkozott (MNy . Il, 
251 kk., 289 kk.). Mi nem tárgyalhatjuk őket bővebben. bár az argot-szókész
let kialakulásához is hozzájárulnak. 
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hemzsegő nyehe az esetek túlnyomó részében csak közvetítő 
.a köznyelv felé, lil állományának alapja a tnlajdonképeni 
jasszok titkos nyelve meg a többi csoportnyelvek szókészlete, 
.a szó eredetét, keletkezésének módját magában a link nyelv
ben vagy az argot-szerű csoportnyelvekberi kell megvizsgálnunk. 

á. Ezeknek a különös nyelveknek a tanulmányozása már 
esak a szókeletkezés, nyelvbővülés elvi szempontjaiból is igen 
.érdekes, hiszen itt a szemünk előtt végbemenő folyamatról 
van szó, amelynek így nem egyszer minden fázisát megfigyel
hetjük. De fontos e probléma megvizsgálása a köznyelv szem
pontjából is, hiszen szakadatlanul szivárognak a budapesti 
xo1v1í-ba az ;ugat-szavak. Igaz, hogy ezek jobbára csak kérész
éle tűC'k, de egyikük-másikuk meggyökeresedhetik, sőt az iro
dalmi nyelvbe i'3 behatolhat. Az angol (amerikai) társalgó 
nyelvbe, a francia köz- és irodalmi nyelvbe évszázadok óta, 
<:le különösen az utolsó ötven év alatt rengeteg argot-kife.ie
zés hatolt be (vö. SA1NÉAN, Les sources ind igenes de la 1. fr. 
passim) . A · spanyol irodalomban már Cervantes a Don 
Quijote-ban (I, xxij) és „Rinconete y Cortadillo" e. novellájá
ban használ arg0t-kifejezéseket Miután a francia udvarban 
.a XVIII. században uralkodó argot-divat hamar letűnt , a 
romantikusok óta különösen Hugo és Sue kezdeményezésére a 
francia irodalomban is minq nagyobb szerep!J jut az argot
nak , úgyhogy a modern francia irodalomnak nem egy terméke 
érthétetlen az alsóbb rendű, argotikus nyelv ismerete nélkül 
(vö. Barbusse, Courteline, Carco, Galt ier-Boissiere stb.). 
Ugyanez a jelenség, bár jóval kisebb mértékben (a mi argot-nk 
-fiatalabb) a magyar nyelvben is megfigyelhető. A pali, pasi, 
.andris, zsarú, strici, guba, smonca, link, stramm, vas, dumál; 
megvág, el pucol, bedől . neki, · bukik rá; kirin van a vízből és 
tömérdek más, ma már, ha nem ·is általánÓ8an használt, de 
1egalább Budapesten általánosan megértett szavak, sőt pl. a 
mozi vagy a becsapni ige, úgy látszik, végleg bevonult a köz-, 
sőt az irodalmi nyelvbe is. 1 Jókai egész kis diák-a·rgot-ezótárt 
ad, Arany János is használ kártyás-argot szót, s pL Ambrus 
Zoltán tárcacikkeiből és karcolataiból a, kilencvenes- kilenc
százas évek lóverseny-argotját úgy szólván tökéletesen meg 
lehet ismerni. Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Szép Ernő, 
Heltai Jenő és sokan mások a tulajdonképeni jassz-nyelvet 
is bőven felhasználják. Igaz, hogy az irodalomba való ilyen 
ideiglenes behatolás egyáltalában nem jelenti a szó meg
gyökeresedését, hiszen ilyen szavakat leginkább csak kuriózum
képen vagy jellemző eszközül használnak (bár pl. Szép Ernő 

' A Pesti . Napló 1904-i karácsonyi •zám.ához adott egy mellékletet 
„A pesti tájszólás kis szótára" címen, melynek névtelen szerzője megjegyzi, 
hogy nem vette fel azon tolvajnyelvi szavakat, „arnelyl'k nem mentek· át a 
!eg•zélcsebb körű közhasználatba" . E több mint 20(1 szót tartalmazó gyüj· 
teményben már meglepően sok a tolvajnyelvi eredetű szó. 
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már jóval tovább megy, vö. Lila akác) , s pl. a kárt:ya neni 
fest (Arany, Hídavatás) kifejezés ma már ismeretlen: de ezi·el 
az első lépés, a nehezebb, már meg van téve, s a többi bizo
nyára .iönni fog. Bármint vélekedjünk is a dologról, lehetet
len letagadni, hogy az argot-kifejezés"ek mindig nagyobb és 
nagyobb fontosságra vergődnek a köz- meg az irodalmi nyelv 
szempontjából is. Épen ezért meglepő, hagy nyelvészeink arány
lag csekély figyelemre méltatják e szóanyag keletkezését és 
fejlődését. A magyarországi argot újabb volta lehetővé tenné, 
hogy keletkezésének kezdetlegesebb fázisában figyeljük meg •. 
Igaz, hogy a tárgy nem látszik valami rokomzenvesnek, mert 
nálunk a jassz-nyelv tagadhatatlanul jóval kevésbbé közel áll 
a magyarság lelkületéhez, mint pl. a francia argot a francia 
népéhez, de viszont áll andóan, mind nagyobb · és nagyobb 
mértékben magyarosodik. 

Dolgozatom a magyarországi argot-kkal foglalkozik, a nél
kül persze, hogy a kérdést ki akarna meríteni. A megbízhat6 
előmunkálatok hiánya, de meg e cikk · keretei is lehetetlenné 
teszik ezt, s hivatottságot sem érzek rá. Inkább a figyelmet 
akarom egy pár problémára felhívni, s ha valakit meg tud
tam győzni árról, hogy e kérdés tanulmányozása érdekes és 
fontos feladat. célomat eléi·tem. Példáimat nem csak a mai 
argotból merítem, hiszen e szavak keletkezése minden időben 
azonos módon ment végbe. lgy 'az 1782-ből ;való legrégibb 
)Dagyar tolvajnyelvi szójegyzékben kosznya (kasznya?) 
1szoknya', szőrös 'bunda', kaparó 'tyúk', pergő 'kocsi', sz·űr
hordó 'kondás', fazék ( ?) 'tej', kutya 'hajdú' stb. teljesen ugyan
olyan szóalkotási típusok, mint a mai zimó 'mozi', bajúszos 
'macska'; mekegő 'birka', robogó 'vonat', tollas 'csendőr', borí
ték 'pénz', kuvasz 'rendőr' stb. De meg az .a körűlmény, hogy 
ugyanezen szójegyzék, valamint egyéb régi emlékeink néhány 
szava a mai jassz-nyelvben is megvan, kétsegtelenné teszi~ 
hogy itt az argot fejlődésének egységes, szakadatlan folya
matával állunk szemben. 

6. A francia a r go t. (i a r go n stb.) nyomai a. XIII. 
századig mennek vissza, az olasz f u r be s c o ( 1 ing u a 
z e r g a) legrégibb emléke a XV. századból va.ló, a német 
r o t w e 1 s c h-é meg az angol c a·n t-é a XVI.„ a spanyol g er
m a ni ácé a XVII. századból , s ennek megfelelően eiekben a 
nyelvekben az argotnak jobbára igen nagy irodalma van 
(1. DAUZAT, Les argots 171 kk. és a régebbi irodalomra még 
JENő-VETÖ, A magyar tolvajnyelv 44). Nálunk a jassz
nyelv irodalma igen szegény, s maga a tolvajnyelv sem régi: 
bár Oláh Miklós már 1536-ban említ egy titkos koldus-nyelvet, 
a simándi lingua caecorum-ot (TOLNAI: MNy. XVIII, 38), 
legrégibb emléke. a fentebb említett XVIII. századbeli szójegy
zék. Ezt a szójegyzéket, mely az eredeti feljegyzés szerint 
vásári tolvajok titkos szavait tartalmazza, Jablonczay Petes 
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János, a Hajdúkerület főjegyzője, készítette 1782-ben. A szó
jegyzéket, mely nyomtatásban is megjelent volt, hárman is 
kiadták egymástól függetlenül: SIMAI ÖDÖN Dugonics. nyomán: 
Nyr. XXXII , :399 kk ., . azután GYÖRFFY IsrvÁN a túrkevei 
város i levéltár jegyzőkönyvéből : Nyr. XXXIX, 328 kk„ végül 
BALASSA JózSEF egy XVIII. századbeli kéziratos könyv alapján: 
Nyr. LIIL 5 kk. és a SzrnMAY lsT\"ÁN-féle ,,A magyar tolvaj
nyelv szótára" bevezetésében. GvöRFFY nem ismerte a SIMAl
féle közlést, BALASSA pedig sem a S1MA.1ét, sem a GvöRFnét. 
Talán ez az oka, hogy bár a három kiadá111 szóanyaga ugyanaz. 
az olvasatok között igen lényeges eltérések mutatkoznak. 
A nyomtatott kiadás sem mértékadó, mert abban több nyil
vánvaló sajtóhiba van. A szójegyzék a továbbképzéseket és 
összetételeket is számítva 74 szót tartalmaz, s ezek közul a 
mai idők vagy legalább is a közelmult tolvaj nyelvében is meg
van 25,' néhány kifejezése meg egészen általános lett. 2 Ez a 
szójegyzék azonban -annyiban tér el a mai magyarországi 
jassz-nyelvtől, hogy jóval több mint fele kétségtelenül magyar 
eredetű,' míg a mai jassz-nyelvben az idegen elem aránya 
jóval nagyobb. De idegen szó vagy szóelem itt is akad, 
így német (pl. kafz.er . 'zsiványok kisbirája', czalt o vaj 
'fizess', hontirozd 'tagadd'),4 szláv (komnyik 'orgazda', szlep
ritska 'katona' vö. mai jassz-nyelvi slapic, ez a 1 tavai), cigány 
(rúhi 'csapás', · púczika 'ruha', haduvál 'kikiált'). Sőt meg
jelennek a mai jassz-nyelvben olyan fontos , szerepet játszó 
jiddisch-héber szavak is (pledi 'szaladj' vö. plétegehen 'meg
szökni.', czoff 'egy forintos' vö . zóf 'forint' <: héb. :::i! 
'arany'). Néhány latinos szó nyilván arra mutat, hogy kicsa
pott diákok is akadhattak a „vásári tólvajok" között, s így 

' Mégpedig a következők: fejes 'tiszt úr.', ma 'úri ember, detektiv', sógor 
'német', gagyi 'arany'., ·ma ~gyűrű ' , perge 'kotsi ~agy -szekér', le1:cs 'ezüst
pénz', ma 'pénz'., megruházni 'verni v. csapni ', rúhi 'csapás'. ne huouválj 'ki 
ne kiált.sd', ma 'ne .beszélj', klgyó 'tüsző'., ma 'öv', gyertyázz 'vigyázz', fel
t ető 'kalap", felrántó 'csizma', lobogó 'keszkené/; topánka 'bor, pály:nka', 
ma r•ak az utóbbi, puczika 'ruha', ma pucija v. puc11j4,jord.dn 'zsidó', czaffka 
'k .• . a', ma néha 'nő' .;s, kukst 'vásár', posteriúm 'tömlöc', füles 'ló', pledí 
'szalagy', ma pledli 'megy; in~njünk', pltdiz 'szökik', meg . kaptinátak 'meg
fogtak', ma megkapdováltak, gyertya ~O. 'v'gyáznak', czofr 'egyforintos", ma 
zóf 'ezüstforint'. Söt t alán ,hontlrozd 'tagadd', ma . hantál]li 'beszélni, hazudni, 
udvarolni'. ·BALASSA a mai tolrajnyelvben csak 19·e.t (Nyr. i. h.), illttöleg 
18·at (Sz!RMAY) talál fel .ezek közül; ennek oka részben hibás olvaeása, 
részben a Sz1R.MAY·féle szógyüjtemény hiányos volta. Egy-kettő azonfelül, 
úgy látszik, elkerülte a figyelmét. 

2 llyc.n puffra ·innya 'hitelbe innya', balék 'az ura vagy férje', ma 
'rászedhet ő, hiszékeny ember', sőt lábravaló 'nadrá:g', ha ugyan a mai köz
nyelvi . szót szabad innen származtatnunk, s talán . lebernyeg (? .vö. leterueng. 
leter11yeo MNy. IV, 268) 'köpönyeg'. 

' 01) an egyezések, ·mint kaparó és a német Mist kratzer (ni ind a ket.té> 
t.yúkot jelent l . a \·életlennek tekinthető. 

' Meglepő az egyezés még a nagy ~(z 'sokaság a \"ásárban' <\sa rotwelsch 
Ste 'tol';ajlási látóhatár', Seewacher, Seefuhrer ·•zseblohaj' között. 
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a diáknyelvek is érintkezhettek a tulajdonképení tolvajnyelv
vel: kanaf ória 'akasztófa' vö. lat.-gör. canephoros, canephora 
'kosárhordó leány, kosárhordó.leány szobra', singula. (singyula) 
'k ... a', profitorium 'vármegye kenyere', posterium 'tömlöcz', 
delivator (vö. diktator MNy. IV, 269) 'bitskás Tolvaj'. 

Szinte egészen bizonyos, hogy a magyar tolvajnyelv 
sokkal régebbi időre nyúlik vissza. A fentebb említett 1536-i 
adat . is ezt bizonyítja, de meg alig is képzelhető el, hogy a 
XVI -"-- XVII. század martalóévilága ne termelt volna ki vala
melyes külön szókészletet. Hasonlóképen valószínű, hogy 
egyéb csopo.rtnyelvek, mint a katonai · vagy a diák-argot 
szintén régi multra tekintenek vissza. Talán nem túlságosan 
vakmerő dolog annak a feltevése, hogy a labanc, tokos s ef
féle szavak a XVII.. század magyar · katonai argotjál;Jól 
indultak ki. E téren igen sok a tenni. való, s valószínű, hogy 
a lelkiismeretes vizsgálat eredménye nem lenne negatív. 

A XIX. század elejeről való az az egri s~ójegyzék, 
melyet HEINLEIN ISTVÁN közölt.' E 71 szót tartalmazó szó
jegyzék. áz előbbivel oly sok rokoneágot mutat, hogy bár az 
eredeti feljegyzés szerint egri gyüjtés, valószínűleg az előbbi 
ismeretével készült. A Petes-félét ugyanis a H ajdúl· erület több 
törvényhatóságnak megküldte ('CSEFKÓ G.YUJ.A: MNy. XXI, 71) . 
Az 1782-inek néhány kifejezése . hiányzik benne, de viszont 
néhány új sz&; szóalak és jelentés is felbukkan.' 

Ezen kél szójegyzék után hosszú · évtizedekig nem hal
lunk a magyar tolvajnyelvről. Pedig hogy megvolt, az kétség
telen; a '!'égi és a mai között való nagy számú szóegyezés 
máskép megmagyarázhatatlan lenne. Irodalniunk a tolvaj
nyelvet nem említi; átolvastam pl. Nagy Ignácnak „Magyar 
titkok" c. regényét, de egy fölöttébb kétes példán kívül 
semmit sem találtam benne, pedig francia mintája, a „Myste
res de Paris" nem fukarkodik az argotval. Kuthynál azonban 
akad iiéhány tréfás-színes népies · kifejezés, mely talán a 
betyárság nyelvétől nem idegen.• 

A betyárvilág titkos nyelvére ''Oriatkozó gyér, de nem 
érdektelen adatokat JENŐ és V ETÖ gyüjtötték össze (i. m. 
20 kk.). Szerintük a betyárok · titkos beszéde főként álnevek 
alkalmazásában - állott. Közölnek is egy mondatot ebből a 
beszédmódból, s e példából kitűnik, hogy az ilyen álneveken 

1 MNy. IV, 268-9. 
2 1 Ilyenek : bak 'a•szony cinkosa', kofa 'kenyérsütö', dorka 'k . .. a', 

<1ls ő' tiSzt" 'lakatos', mdsodik Únt "tiszt(t]artó', harmadik tiszt 'kasznár', 
rtkkanca (rikkantó 1782.) 'kacsf.', csahogó (csatsogó lí82.) 'kutya', balik 
'einkos'? ('az ·ura vagy 'rétje' 1782.), mester 'hóhér' 6tb. 

' 1gv pL patyolat szuka (Hazai Reit.elm.ek l, 111 'szép fiatalasszony•, 
'f'Bkruta (l. l:i) 'juhászkutya', kállai hűt/Js (I, 51) 'börtön', tóthdz (1, 54) 
'kaszárnya', IJtlJn · vuz ( I, 104) .'lop', bujdos (!, 256) 'kutya', czanga ~II. 150) 
•rongy nő' (vö. MTsz. canga és eanda). 
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alapuló titkos beszéd sokkal bonyolultabb, mint a tolvaj
nyelvek ált.alában. De csaknem bizonyos, hogy voltak a 
betyároknak közszavaik is, s így igen valószínű, hogy a 
lcapcabetyár, félkézkalmár, kéményszámoló, ötön venni 'öt 
újjon venni, azaz lopni' stb. kifejezések, bár azóta elterjed
tek, tőlük erednek. Azt hiszem, hogy szorgos kutatás itt is 
még igen sok adatot vethet felszínre. 

Mintegy 6 lapra terjedő szótárt tartalmaz egy 1862-ben 
megjelent füzet: „A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak 
együtt való hamis és zavaros beszédeik, hasonlóan hamis és 
titkos cselekedeteik felfedezéséül összeiratott és kiadatott a 
köznépek óvakodási hasznára és a rossz emberektől való 
őrizkedésére Toronyai Károly által Békéscsabán, Pesten." 
Ez együgyű könyv közel 180 szavas jegyzéke rendkívül becses 
~mlék. A szókincs még nagyrészt magyaros, de már az idegen 
elemek jelentős behatolását tanusítja. 

1888-ban jelent meg BERKES KÁLMÁNtól „A tolvajélet 
ismertetése", amely sok érdekes adaton, szokáson kívül buda
pesti magyar és német tolvajnyelvi szövegeket, párbeszéde
ket, dalokat és nagyobb szótárt is · közöl. Ez a szótár sok 
érdekes adatot tartalmaz, ·s a JENö-VETö-féle, utána meg
jelent szótárnak jelentős részét teszi. Hibája, hogy a szójegy
zék javarészét képező . német tolvajnyelvi szavak; közül nem 
jelöli meg azokat, melyek magyar alapszövevényü beszédben 
is használatosak, mert. hogy ezek nagy részét használták, az 
kiderül a könyv néhány magyar tolvajnyelvi szövegéből. Azon
felül hiányos is a szótár, hiszen magukban a közölt szövegek
ben nem egy olyan szó fordul elő, mely a szótárban nincs 
meg. Helyesírása ia hol magyar, hol német, sokszor ugyan
abban a szóban is, s ez igen zavaró. A szójegyzéket a maga 
teljességében újra kiadta EN'oRÖDI GÉZA „A bűnügyi nyomo
zás kézikönyve" c. művében, valamint mintegy 100 szót 
belő l e a Nyr. XXVI, 212 is közi,il. 

A. magyar tolvajnyelvről szóló első komoly és alapos 
tanulmány :lENÖ SÁNDOR . és VETÖ IMRE már ismételten idé
zett könyvecskéje (1900.). A körülbelül 1400 szót tartalmazó 
s a szavak eredetét is jelző szótárt egy 47 lapos gondos 
tanulmány vezeti be, ahol a szerzők elvi kérdéseket is feszeget
nek; jó könyvészetet adnak, mely minden kutatónak nagy 
segítség, az idegen s a magyar elemek százalékos statisztiká
ját is összeállí tják, tolvajnyelvi mutatványokat közölnek. 
Nagy hibája ez úttörőnek n'e.vezhető tanulmánynak, hogy 
·elödei adatait úgy használja fel, hogy forrásait nem jelöli 
meg, továbbá nem jel zi, hogy az illető szó még megvan-e, 
vagy csak valamely megelőző gyüjteményből került-e a szótárqa. 
E miatt több, a jassz-nyelv fejlődése szempon_t,iából fontos 
kérdés homályban marad. Becsúszott azonfelül a szótárba 
néhány köznyelvi szó is (cinkos , csóva stb.). Alig lehet 
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szemére vetn i, hogy etimológiái közölt egy-két téves is akad• 
(aránylag meglepően kevés !); az argot etimológiá,ia u. i. Fok
szor igen bonyolult, s a kutató fokozott mért ékben ki van téve a 
t évedés veszélyének. Nagyobb hiba az, hogy a németes alakok
ról itt sem tudjuk meg, mennyire hasznáh1lornk magya r alap-
nyelvi beszédben. · 

TÁROIU KORNÉL és SzÉRELY VLAOl .\llH 1908-hnn rn fg
jelent „A tolvainép titkai" e. műve is tartalma z 400 szavas 
gyüjt ernény t. 8 könyvhöz nem tudtam hozzájutni. 

1!)11-ben a budapesti államrendőrség főkapi!ányságának 
bíínügy i osztálya is kiadott egy szógyüjieményt „ A tolvaj
nyelv szótára" címen. Mindmáig ez a legbővebb szójegyzékünk. 
a JENő-V ETö-félének alapos kibővítése. Sajnós, itt is hiába 
keressük a forrás megjelölését, úgyhogy olyan szó ról, amely 
JENö-Vrnő szótárában is megvan, .n"m lehet biztoi>an meg
állapítani, Yajjon 1911-ben is megvolt-e· még, vagy csak előbbi 
feljegyeztetésének köszöni-e, · hogy ide is belekeríilt.2 Azonkí
vül a szótár hangjelölése a legnagyobb .m,értékben ingadozó; 
idegen eredetű szavaknál hol német, hol magyar helyesírást 
használ, ami sok zavart okoz. Végül itt sem deriil ki , milyen 
a tulajdonképeni rriagyar tolvajnyelv szókincse. Az is meg
lehet, hogy a szótár . szerkesztői német forrásmunkák at is 
felhasználtak . Mindezen okokból az adatok némi óvatosság
gal ke zelendők. 

Bizonyos mértékben ugyane hibák iellqmzik KAB~E\iÓ 
OszKÁR "Pesti jassz-szótár"-át (Mező.t úr, 1917.). Kellő kritiká
val azonban ez a kb. 1200 szóra rúgó jegyzék (származékok, 
összetételek, sőt syntagmák beleszámításával) szintén igen .jól 
használható. 

Majd 1924-ben jelenik meg SzJRMAY IsTVÁNnak „A magyar 
tolvajnyelv szótára ... e. kis könyve, melyhez BALASSA JózsEF 
írt bevezető tanulmányt. E szótár nagy előnye, hogy eló
zőitől függetl en, közvetlen gyüjtésen alapszik, s így az. 
1923-1924 . . évre biztos adatokat tartalmaz; csak a magyar 

1 Általános hibája , hogy a s.zó eredetét leg többször a BZÓ\ ég után 
állapítja meg !gy pl. a lisztrng 'molnár· mint német; a brui<ztol 'verek
sz k'.. durm ol 'alszik' s tömérdek mái hasonló mint "magyar elem szerepel; .a 
nwzl 'szerencse' mint héber! ellP.nben a mdzli min.t. némei · van j eiezve. · A. pid! 
'iszik' igét ( < r igány · pi• J magyarnak tekinl i, ellenben a pia 'm aszlag, 
bolondító', mai jassz-nyelven ' ital' szót cigány eredetűnek mondja, holott 
il yen cigány szó nincs ('it a l' a. m. cig. pi iben); a .Pia tohajnyelvi elvonás. 
a pitíl i gébő l , eredeti jelenté>e. 'ital', s ebhez a 'maszlag'· jelentés úgy viszony
lik , mint a fatin · po lio -hoz a francia poison. De ezeken kívül is ·elöfordu\ 
néhány. hang~úl yoiom , n.em sok tév~dés; így pl. .szerinte az · tnglls '.'k ' r'!kat• 
angol, :i: biboldó 'zsidó' (cigány biboldó) magyar, a ldcsó 'jó' (cig. focs"o; 
ismeret len eredetű stb. 

2 A be1·ezetéoben ugyan az álÍ, ·ho~y csu·pán olyan szavak kerültek be
ebbe n szótárba, mel)'ek még használato~ak, de ·a hatalmas szóanyagot látva, 
fél ii, hogy a szerkesz t ök meglehetős könn yedén lrnzclték ezt a kérdést. · 
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titkos nyelveket adja, s hangjelölése egységes. Körülbelül 
1300 szót tartalmaz (köztük sok az összetétel meg a tovább
képzés), de egyáltalában nem teljes. Míg egyrészt sok olyan 
szó hiányzik belőle, amely ebben az időben használatos volt, 1 

viszont nem egy olyan szót is felvesz, amely vagy sohasem 
volt a tolvajnyelv sajátos eleme, vagy már igen régen köz
keletűvé vált.2 E kisebb hiányok ellenére ez a szój~gyzék 
igen , mégbízható ·és becses adathalmaz. 

. Jóval rövidebb és az előbbit értékre meg sem közelíti 
KÁLNAI GYULA-BENDES . JÁNOS, „A tolvajnyelv szótára" 
(Nagykanizsa, 1926.) e .. füzete. Néhány érdekesebb új adat 
azonban ebben is akad.' 

Az említett műveken kívül némi jassz-nyelvi anyagot 
találunk elszórva a Nyr. ét1 a MNy. • egyes cikkeiben. Sok 
anyagot tartalmaznak napilapjaink ·is, különösen 1910 óta, 
továbbá sportlapjaink és az államrendőrség Detektiv e. folyó
irata; mindez azonban még összegyüjtésré és feldolgozásra vár. 
A jassz-nyelven megírt többé-kevésbbé önkényes műszövege
ket (ilyen pl. a Nemzeti Sportban egy . időben állandó jassz
nyelvi rovat) a legnagyobb óvatossággal kell kezdni, 
mert ezek megbízhatóságához igen sok szó fér.' Nem lehetet
len . azonban az a furcsaság, hogy . egy-egy kifejezés épen 
mű-jassznyelvi szövegekből . indu1t ki s terjedt el a jassz
szavak felvételére hajlamos· alsóbb kozriyelvben. 

Ami az egyéb a~got-szerű csoportnyelveket . illeti, az 
újabb időben a diáknyel...vel aránylag le~többet foglalkozt&k 

' !gy pl. ugyanebbÖl az idiíbiil· •zármazó, távolról sem t eljes s a 
mellett jól megrostá lt saját gylijtési anyagomnak több mint 100 szav'a 
hián yzik belőle, pl. 'i lyenek, mint gyapa 'verés', · gyapázni 'verni', b11k11i rá 
'szernlrnesnPk lenni ·v.kibe, nagyon ·kedvelni vmit', b·ubtk 'f ejtető', cógli 'bicikli'. 
dekcsi '<let.ektiv', frász "pofon' . · k'ajzi 'kalauz', lah'~tii 'novet.ni', .szujka 'lopás', 
hó 'paraszt. áldozat', iingli 'fiatal · uracs', bruhus 'dühös', dagadt 'kövér', 
bedögleni 'elakadni', par11ósze 'foglalkozás', drungar(vö. Dungai MNy. XI ll, 60) 
'.duoapartf korzó', duftl · 'iszk9ljunk" dikhőlni . 'látni', stop! 'ezt lefoglalom', 
pen{sz 'bosszúság, méreg', döng(, dőngő 'rúgó labda', t ógyer 'bufa', ,faipkáz11i 
'csábítani', gehengi 'láb', etető 'RZáj'. .kttolni vkiul 'kijátszani, megcsúfolni 
vkit', labardusz "láb", s/ingli 'bilincs", plutyka ."bor', szubrett 'nő' Rtb. stb. 

2 lrne mutatóba találomra· egypár.: mancs, mutyi, oda sűs.•!, kobak, 
ribanc, rázni a rongyot, komázni stb. . 

• ·Az adatok felhMználásakor a következő rövidít~seket fogom alkal
mazni: B: = BERKES i. m., JV. = JENó~VETÖ i. m:, Sz.= Sz!RMAV · i. ·m„ 
R. =az államrendőrség l. szótára; K. == KABOEBO i. in., KB. = KÁLNAl
BENDEs'i. m., E. = ·az egri szójegyzék, T. = TORONYAI i. m., sgy . '= ~aiát gyüjté
sem. Minden szónál: nem .eml{tem meg .valamennyi , forrást, hanem többnyiro 
csak a legújabbat vagy a legmegbízhatóbbat. 

' Az eddig említetteken kil;ül pl. Nyr: XL, 126; XLII, 170, lí2, 
278, XLIII. 439,' XLJV, 77, XLVlll, 89. L, 63; MNy. Xl, 422, Xll, 351, 
Xlll, 60, 91, 96, XIV, 162, 203, XVI„39, 96, XXI. 72, XXV. 374. 

• Jókainak · „Akik kétszer halnak meg" e. regépyében (Cent. k'ad. I, 
175-6) van ilyen „tolvajnyelvi" szöveg, melynek minden egyes szava az író 
fantáziájából pattant ki. De még BEaKEsnek kÜlöril>en igen érdekes tolvaj
nyelvi párbeszédei is· sokszor a komikumig valószerütlenek. 
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gyüjt.?i~k. DOBOS KAnoLvnak „A magyar qiáknye1v szótára" 
c. muven kívül a Nyr.-ben (pl. XXVI. 190, XXVIII, 477, 
XXXVII, 126, 281, XLIII. ~ 34, XLIV, 335, XLV, 141, 
XLVI, 244, LlX, 219) több kisebb szógyüjtemény van, melyek
ből jól megállapítható, miként hatol be mindig jobban és 
jobban a diáknyelvbe a tolvajnye)v, főként P€sten, de, bár 
lassabban, vidéken is. Erre nézve különösen becses VELLEDITS 
LAJOS Szógyüjteménye (MNy. XIII, 60, 91), amely már arra 
mutai-, hogy a pesti diáknyelv külön szókincse a jassz-nyelvé
től csak .mennyiségben különbözik , s amely ezért a jassz
nyelvnek is becses forrása. 

A régebbi . diáknyelvre elszórtan szintén találhatunk 
néhány adatot. lgy JóKAI „És mégis mozog a föld" c. regényé
nek elején a mult század eleji debreceni diáknyelvből közöl 
csaknem félszáz szót;' természetesen a szavak hitelességét s 
igazi korát ma már nehéz eldönteni . De nemcsak Debrecen
nek volt meg a maga diák-argotja Jgy pl. a pápai ref. 
kollégiumban a negyvenes években a diákok a burgonyát 
tűzkő, a répát koporsószeg, a kását paripa, a köményes levest 
kefe néven nevezték (!. Ifjú Évek 1931. febr. 149. !.) . Hasonl6 
adat elszórtan még bizonyára nem egy akad. 

A magyar katona-argot jóformán ismeretlen. A régi 
vitézi élet néhány emlékével foglalkozik KERTÉSZ MANÓ érde
kes cikke (MNy. XII, 353, 387), ·de egészen más ' szempont
ból. A Nyr. katonanyelvi cikkei ink;í.hb a katonanyelv néinet 
műszavaival foglalkoznak (úgyszintén BALASSA, Die neueren 
Spr. 1919. 359). A MNy. foglalkozik egy-egy szóval {pl. XII. 
144, 179, IX, 468 stb.), rendszeres gyüjtésről azonban sz6 
sincs. Itt · is irodalmunkban elszórva található néhány adat. 
1gy pl. TöMÖRKÉNY (Förgeteg · János, mint közerő. 1905. 
34-5) a boszniai okkupáció ideje tájáról a következő magyar 
ka.tona-argot szavakat és kifejezéseket közli: pipa 'kanál', 
kanál 'pipa', zöld nadrág 'kék nadrág', dtigész 'szanitész; 
{egészségügyi katona)', kocsis 'huszár', pék 'jáger', lovaspék 
'a vadászok horriistája', uispanyol 'a regimencbanda csehei', 
öreg 'kapitány', cs~rke 'kadét', kis .bolond 'hegyi .üteg', nagy 
bolond 'mezei ágyú', ménkű 'várágyú', szamár 'bosnyák'. dupla 
szamár 'hegyi trén katona, ki öszvért vezet', továbbá: nem 
akarta meginni a kávét (azért csukják be); utalványa iött 
Magyarországból 'meg kell fizetnie az okozott kárt', hosszú. 
szabadságra ment ~meghalt', szoba 'ágy', úszni kiLldeni az 
ágyakat 'szétszedni .az ágy kapcsait, hogy összedüljön'. llyen
féle adatok, melyek feltétlenül bizonyítják, hogy a katona-

1 E szavak ·közül néhány a · mai jassz,nyehben is I'legtalálhat6, így 
gugyi .'szeozes ital', . ma: 'kábító ital' Sz„ u:uka 'ringyó', ma 'n~ · Sz. (saját 
gyüjtésem szerint azonban a jelentése ugyanaz ma is, mint egykor), · pik6 
'kenyér', .ma pikk/Jlni 'enni' · Sz„ de vö. pikktn, piku JV. 
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argot képződése. legalább is meg-megindult, bizonyára akad
nak még. 

A sportnyelvvel, illetőleg szókinccsel még senki Eem 
foglalkozott, holott ez igazán gazdag zsákmányt adna. 

Az anyaggyüjtés tehát . fölöttébb hiányos, s hogy a 
magyar titkos- és csoportnyelveket fel lehessen tudományosan 
dolgozni, először ezen a 1ére11 kell a mulasztásokat helyrehozni. 

7. M.inden argut jellegzetes tulajdonsiiga, hogy igen sok 
kölcsönszava van (DAUZAT, Les argots 60 kk.) .' A magyar
országi argot azonban ebben a t ekintetben messze túltesz 
francián, németen, spanyolon, angolon, mert. nálunk az idegen 
elemek még a mai argotban is sokkal számosabbak, mint a 
magyar kifejezések. . 

BALASSA szerint (SZIRMAY i. m. 11) 70°/0 az eredeti 
magyar szók és szólások száma. JENö-VETÖ (i. m. 29) 33°/„ 
német, 25°/0 magyar, 20°/0 héber, 5°/0 cigány, 12°/o zsidó-né
met-magyar és 5°/0 egyéb elemet talált. A két számítás 
között az eltérés, mint látjuk, i'gen nagy. A lENö-VETö-féle 
statisz1ika, az ő kb. 1400 szónyi gyüjteményük alapján (még 
ha leszámítjuk is a nél.iány hibás credctmegállapítást), nagy
jába n helyes, sőt az arany valójában még inkább az idegen 
elemek javára tolórlik el. Másrészt azonban kétségtelen, hogy 
1900 óta a magyar elemek igen megszaporodtak, s az idege
nek inkább csökkentek. Mindaionáltal a BALASSA-féle meg
állapítás érthetetlenül túlzott. A SzrnMAv-féle szógyüjtemény
ben, amely minden valósr;íniíség szerint. BALASSA számításainak 
alapul szolgált, alig 35°/0 a magyar elem, tehát a fele annak, 
amelyet BALASSA jclez.2 

Pontos statisztikát az adatok hiányos összegyiijtése· 
miatt lehetetlen felállítani, de hozzávetőleg 30-35"/0 körül 
mozognak a mai jassz-nyelv kétségtelenül magyar elemei. 

8. Ha szógyüjteményeinkcn végig tekintünk, minden héza
gosságuk ellenére is elég világos képet kapunk a ·magyar 
argot fejlődéséről. Már a XVI. század első felében van nyoma 
magyarországi titkos nyelvnek, de hogy ez milyen, s hogy 
valóban őse-e a későbbi tolvajnyelvnek, azt közelebbi adatok 
híján nem állapíthatjuk meg (MNy. XVIII, 38) . A XVIII. 
si.ázad vége felé mindenesetre már van szegényes, de alapjá
ban m;i,gyar tolvajnyelvi szókincs (1782.) , amelyből kifejlőd
hctet.t volna egy túlnyomóan magyar elemekből álló argot. 
E tolvajnyelv lasean fejlődik is, s a következő évtizedben 

' DAUZAT 8Zcrint az idegennyelvüekkel való sű rű érintkezés egyil; leg
fontoHahh foltétnle az "rgot keletkezésének. Ha ez a tétel igaz, mindenesetre
igcn meglepő, hogy a mi világháborús katonanyelvtink végtelenül szegény, 
holott alir; volt még egy hadsereg, melynek katonái annyi mindenféle egyéb 
nyelvlí emhcrrd hrültch össze. 

• Természcte>;cn nem lehet a magyar elemek közé számítani a calque-okat„ 
valumint a magyar végződésRel ellá tott idegen szavakat. 
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némi gyarapod:ísvchcl.ő éRZl'e (l. E.). A XIX. s;r,ázad rolyamán 
azonl1an a magyal' tolv::i:iélet a mn gyal' vidékről, a vuszt:irúl, 
a. vásárokrúl, sokadn l m:i k 1'"'1, útszéli csá. rc.hí.k hói mindink:íhh a 
ném(•t anyanyclvíí Ifivúrosba (ore liídik, arncly 11ek lcbnjaiban a 
nómd. rothwPlsd1 a;r, m;1lkorli'1 tilkos nye lv . BEnKES (i. m. 
141 kk.) pcs t i eredet íí t.oJvaj nyelv i 87,övcgci, melyek kö?,iit t 
a némd a. lapnyolvííck sokkal számosabbal\, fc lt.étlcn bizonyít
ják ezt·, ha maga· a tömónlek rotwrlsch szó és kifejezés nem. 
volna rnlÍ.1' magálmn is clcgcrnrn biz.onyítók. A magyar ós 
német·. a lvil ág örin!kozósóbon formószelesen a. fejlett német 
szókés7.let. clnyornt a a ke1.dcU egcs, szegényes magyar sz1íhn
csot. E;r, ar.nnban nem pusztult cl teljesen . Egy része fel szí
vódot.t. a magyarors7.ág i n(!met argot.ba,' jelenWs része pedig 
a magyar és a kétnyclvíí to lvajok ajkán megmaradt, de · kibő
vült a német to lvajnyelv java szríkincsevel.2 Ily mödon, búr 
a fiívárw; fokozatos elmagyarosodása követke?,tében a német 
nyelv haszn;í lata gyérült-., a német-magyar argot-szók incs bizo~ 
n,vos vált.ozásoklrnl megmaradt, mind jobban és jobban bele
illesikedve a magyar· a lapnyc1l víí bés zédbe. A t.olvajvilág nem
zet.közi sége fo lytán az elmagya rosodás után sem s1,akadf; cl 
minden s zál a mimet. titkos nyelvektől , a „neologizmusok" 
·túlnynmlÍ rés:i:c azonhau már magyar fö ldön, magyar a11ya-
11yclvííek . ajk:ín keletkezett, s így a · magyar elem állandöan 
szaporodik a jassz-nyel vhen. 

Ez a fo lyamat terinc'szete~en lass1'.1. Az 1782-i éR az 
egr i s1.ójcgy zék idegen oll'mei i:>llenére erősen magya r benyo
mást. kelt.; jöval nagyobb számú az idegem elem a még minclig 
magyaros jellcgíí vidék i to lvajn·yelvben TonoNYAtnál, ellnnb()n 
a BERKEs-féle adat.ok crnknem teljesen idegen .a.lapokon épült 
t olvajnyelvet mutatriak, melyben a .magyar elem jelentéktelen 
s7iernpet ,játszik. JENö-VETöék anyaga mlu· ismét magyarabb, 
de a tel jes összeolvadás; úgy lát sz ik, még nem 1:0rtént meg; 
a szerzők azt is vélik fe li smerni, hogy a. lócsiszá rok, vásá1·i 
csalók nyelve még mindig más, . magyarabb a többi ágtu.aJnál 
(i. m. 32). Az államrendőrség szó.icgyzékében a németes 
for•ma még kétségtelenül uralkodik, ámde sok tisztán magyar 
új kifejezés is felbukka n._ Ki\BDEnónál a németes szóalak már 
alárendelt szerepet. játs zik, SzrnMAY gyüjtése pedig a tel.icsen 
elmagyarosodott tolvajnyelvet mutatja , melyben az idoge11 
erndef-íí szavak száma igen megcsökkent, soknak az alakja 
erősen megváltozott, s ezzel szemben a magyar elemek száma 

1 Ilyen magyarból származó elemek a. magy.uországi német argotban 
már UERKEStöl kezdve nagyszámrinl kimutathatók (pl. B. gagyist < 'gagyistll 
'arannyal cs.üó', R„ ~ia '< piá ' ital', K. her1uiterketschen 'lchord:mi' stb.;l.. 

0 Az átmeneti ' állllpotot, a némc_t argot bssú beh,tolás:ít bizonyítja a 
va-lószínüleg jobbá.ra . vidéki tolvajnyelvet tartalmazó 1\JRONY Al·féle szó.iegyzék, 
melyben , mogyaros jellege ellenére, a német-jiddisch Gauncrspraéhe-nak már 
nagyon jelen tős AZerep jut„ 
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megnövekedett. (Természetesen sok olyan magyar kifejer.és is 
eltűnt, mely a megelőző szótárakbi,i.n megvan.) Persze ennek 
a magyar tolvajnyelvnek is jav'arésze idegen eredetű még, de 
már sok kifejezésen csak a vizsgálódó szem tudja, gyakran 
nem is egykönnyen, felismerni az idegen származást. 

9. Miként a németek számára a zsidó csavargók, házalók, 
vásári cealók, orgazdák héberrel teletűzdelt jiddisch-e már 
maga is érthetetlen, titkos nyelvnek hat, s ezért a rotwelsch 
is bőven merít ebből a forrásból, akként hatott a magyar 
rnblóvilágrn titkos nyelvként a körülötte settenkedő, belőle 
vagy vele élő cigányok nyelve. Azért · már . legrégibb emlé
künk tanúsága szerint is a magyar tolvajnyelv szívesen köl
esönzött a cigányból szavakat.' A mai jassz-nyelv szókincse 
~mnélfrigva német, héber~jiddisch, cigány s magyar eredetű 
kifejezésekből áll, melyekhez azonkívül néhány egyéb szár
mazású (főként tót) szó csatlakozik. Nem ·tudjuk, hogy a 
környező egyéb népek titkos nyelvei mennyire hatottak a 
magyarra, mivel ezeket mág senki sem hasonlUotta össze. 
Meglehet, hogy nem egy ismer.etlen eredetű argot. szavunk 
·Ősét az oláh s m e ch ere a s c aban, a cseh hant y r k ában 
vagy valamely más szláv argotban találjuk majd meg. 

A magyar mellett. még mai napig is legszámosabb német 
elemek két p>oportra oszthatók. Az első csoportba tartoznak 
az eredeti német köznyelvi jelentésükkel át.vett szavak. Ezek 
voltaképen már a magyar tolvajnyelvnek saját külön átvéte
lei S nem a rotwelEch öröksége, . mert hiszen. német .beszédben 
ezek a s?.avak egyáltalán neih tit.kosa~. Ilyenek pl. sgy. ziher 
'biztos', Sz .. fenszti 'ablak', Sz. sveszti . 'nőtes tvér', Sz. ejn
ste,igolni 'beszállani, behatolni', Sz. gruni 'telek', Sz. klingli 
'kilincs', Sz. peisl.i ' tüqő', Sz. smóci 'cs.ók', Si. stimfli 'ciga
rettavég', Sz. svárt . 'nehéz', Sz. hari 'haj' .stb. E csoportba 
tartoznak az ilyen, némi~épen . megváltozott j.elentésű szavak 
is, mint Sz. báresz 'pénz', sgy. fatig 'p_énze, ereje végére jut.ott', 
Sz. ·hellni '.világosság', sgy. ritter 'nagy legény, kérkedő, fenn
héjázó ' stb., mert ezek is német k-Ozny:elvi szavak, s a jelen
tésváltoztatás már a magyar argot műve . Akad közöttük 
néhány bécsi népnyelvi szó is, bár ezek inkább a régi , . még 
német alapnyelvű magyarországi tolvajnyelvben voltak gyako
r iak, néhányuk azonban mind máig megva:ri, sőt a köznyelvbe 
is álment, pl. R. angéholni, angehen 'megpróbálni, hozzálátni 

' A cigányok maguk ü; bizonyos fokig títkos nyelvnek tekintik a s~ ját 
nyc!vükol. Eno vonatkozólag érdekes · anekdotát közöl . PuNORl THEWREWK 
EMIL (JózsEF FÖUERCEG, Cigány nyelvtan 307 és· EPhilKözl. XI, 706) . 
.Az i820-as években a · n~.gy dgány!Jatát Smodics plébános megpróbált Sikló
son a cigányoknak saját anyanyelvükön prédikálni. Hálátlan hívei azonban 
meg akarták verni, mert, mint mondták, · mi lesz velük, ha· · már az urak is 
elkezdik megérteni az ő nyelvüket. ·GYÖRFFY ENDRB (Magyar és cigány szótár 
5-6) ugyancs~k nt állítja, hogy a Cigányok féltékenyen · őrködnek ·nyelvük 
titkos.,ágán, ,; ezért a cigány · szókincs gyakran változik. 

2 
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a munkához' ( < b. angehen 'megpróbálni.'), 1 R. ausmachene1t 
'elküldeni, kiverni, kikergetni' ( < b. ausmachen 'jen anden 
verweisen'), Sz. s ölni 'ruha', R. ausschöln (vö. Sz. ansöilerolní 
'felöltözni') ( <: b. ausschalen 'die Oberkleider ablegen'), R. 
baci 'nagy' ( < b. Baz 'eine dickliche Substanz', talán konta
minálva a bausi 'nagy' szóval), Sz. bliécelnt: 'a fizetés elől 
megszökni' ( < b. Blitzer 'einer, der liederli.chen Dirnen für 
erwiesene Gefiilligkeiten nichts be·zahlt'), Sz. vurcni 'kihasz
nálható, becrnphátó ember' ( < b. Wurz'n 'Bezeichnung eimw 
ulilwissenden Person'), .Sz. strici 'selyemfiú, akit a nők tarta
nak ·ki' ( < b. 1()iné feinere Gattung Nichtsthuer') stb. 

A másik, az előbbinél sokkal nagyobb számu csoportot a 
német tolvajnyelvből, illetőleg annak különleges magyarországi 
ágából kölcsönzött szavak alkotják." Ezek száma légió. Ilye
nek pl. Sz. Abkaufer 'a hamis kártyás cinkosa', Sz. srenke,.
'betörö', Sz. freier 'civilember, úr', Sz. hausmeister 'álkulcs', 
Sz. fuksz 'arany', sgy. bliacabletter 'csendőr', Sz. obicupfe,.
'kabá,tto)vaj' Sz. srié 'ing', B. elv.er 'lábak', Sz. link 'nem 
valódi, ál', Jv. gelb 'gyanús', Sz. lesz 'fuss,. menekülj' (lesen. 
'merlni'.), Sz. pikkölni 'enni' (picken), Sz. firolni 'meg
csalni, tévútra vezetni' (fíihl!en), Sz. blechelni 'fizetni', S?J. 
beze.nkolni 'betörni', Sz. umplankolni 'kicserélni, másra fordí
tani' a beszédet' stb: 

A I}émet szavílk néhány dialektikus vonást is feltüntet.
nek, mégpedig jobbára olyanokat, melyek egyaránt jellemzőek 
Alsó-Ausztriára meg Budapest és környéke német t4ibeszédére. 
Pl. jellegzetes az t-nek a megelőző (és néha követő) magán
hangzóra gyakorolt labializáló hatása, mely néha nem nérne.t. 
(de németen keresztül jött) szavakon . is :érvényesül; így sgy. 
böli v.. JV. bőller 'kutya', (Beller)," sgy. bri1li v. Sz. brüller 
'gyémánt, brifüáns' (Brilliant), Sz. snölt 'zi;ebkendő' (R; schnelli), 
Sz. sőlrii>zsöllér (Nyr. XLIII, 23~} 'ruha' (8éheller), sőt 

Sz. dőli v. B. -delli v. JV. delles 'ajtó' (héb. 1'1~1). Ezzel sz.em
ben jgen, gyakr.a11 ö...,-. é; a . ._,.... i; így Sz. i'beradni, iberölni 
'átadni' (1.lbergeben), Sz. m<ilér '10' (:malheur) atb. Jellemző. 
az is, hogy bár á kicsiny,ítő .képzők igen gyak<>riak (föli:ént 
az -i), a -chen igen ritka. 

1 A bécsi 1ij\pnyelvre vonatkozó' adatokra 1. HOGE·L, Der Wiener
Dialekt, LeJCikon der Wiener Volksspracbe. 

• A rotwe\schre:· AyÉ-LAJ LE.StAJST,. Das deutscbe G~unerthum III-IV
k.; E. B1sCHOl':F, W<j:irtcrb. der wicbtlgsten Gebelm- und Berufssprachen, 
amely különösen a i\ddischre jií forrás; PolllEn,, Gaunerwörterbuch stb
A magyarországi német tolva jliyelvre fpntos forriís BE1utES és az állam
rendőrség i. m. 

• De Sz. biller is, melynél .nem szabad személynévre való tréfás ba·sunlí
tásra gondolni, mert a >;zó il;ren alakban régi (R .), 
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A német elemek mellett legszámosabb idegen elem a 
héber (a talmudi. és aramaeus elemeket is ideszámítva) .1 

.Minthogy a héber elemek . már az átadó rotwelschbe a 
jiddischen át jutottak, hangalakjuk nemcsak rendesen a nyugati, 
németes ejtést tükrözi vissza (' = ó, 1 = au, ::l = v, l'1 . sz, 
C = f), hanem közvetlenül a jiddisch ejtés sok sajátságát is 
mutatj~k (1·~ = ű; 1 =aj, oj; a hangsúlyt követő magán
hangzó színtelen e-iéle hanggá redukálódik; szóvégi zöngés 
zöngétlenné válik stb.). Pl. Sz. meló < B., JV. stb. meloche 
'munka' (:"l~N~~), JV. pónem: 'arc' [C;~J, Sz .. lenovné 'hold
világ' ( < levóne n~:t7), Sz. zóf 'ezüst forint' """'1782: ezoff 
'egy forintos' <=::t! 'arany'), Sz. hóhem 'ravasz, okos, ügyes' 
(C:;;:t 'bölcs, tudós'), Sz. sovjet < R. Schojwet 'törvényszéki 
bíró' {tl~V 'bíró'), Sz. ajser, ojser 'gazdag' (~e·~ 'gazdag'+ 
-,t;;'~ 'üdv, szerencse'), Sz, kajah 'erő' (IJ~), Sz. bájesz 'ház' 
(l'l:;l), R. mesüge 'bolond, őrült, l:íülye' (talm. 3.'~~1:?),Sz . jájem 

'borravaló' (l;~ 'bor') stb. Ezzel szemben . néhány szóban más 
ejtést találunk; így Sz. haver 'barát' ('i;i:i, de többes C'"':=!L!, 
vö. aram. chaber), JY. jatt 'kéz' (i~, talán hangsúlytalan 
- 1~?), Sz. kóli 'hazugság' (~1p 'hang') stb. Sok héber ere
detű szó rabbinikus meg jiddisch továbbképzés vagy ferdítés 
folytán erősen megváltozott alakban szerepel, sőt néhány 
német szó is galíciai közvetítésről tanúskodik. Pl. Sz. mísz 
'csunya, rossz., kellemetlim' (.talm. ClN~ 'geringwartig', vö. 
e~~ 'megvetett'), B. hirig 'kártyán jel, melyet a hamis
kártyás körömmel csinál' v. Sz. 'verekedés', Sz. hargenolni 'vere
kedni' (!)1)3.''~"'f."1 a j'"J.:-;r 'megölt' tőből), Sz. havrüsze 'tolvaj-
banda' ( talm. }{J?j'i~i:t, vö. "'1~1' 'barát'), JV. betüach ,'bizal
mas' (vö. taltn. l'11ii'no,Z 'Sicherheit', héb. n~~ 'bízott'), Sz. kszi
verli v. kszivedli 'levél' (talm. ::l'l'lf, 'IO:i)::l'l'.1?, vö. ::l?)? 'irt') és 
sok más, továbbá R. grüder 'lárma, kiabálás' (Geruder), Sz. 
hojsz, hajsz 'nadrág' (Hose) stb. A héber~jiddisch eleinek 
száma az. utób~i időben különben igen erősén csökkent. 

Jelentői;:ek a cigány elemek; ezek többnyire már (de nem 
mind) a magyar tolvajnyelv szerzeményei. Ilyenek pl. Sz. 
biboldó 'zsidó' (ua.), sgy. mirikli 'gyöngy' (ua.), JV. máró 
'kenyéi:, cipó' (ua.), Sz. duma 'beszéd, hazugEág, fecsegés' 
(duma 'hang'), Sz. kaló 'fekete', JV. sukar '.szép', sgy. dilinó11 

1 A héberré és jiddischre 1. POL.1,ÁK A. héber-magyar szótára, torábbá 
DISCHOFF i. m. és STRACK, Jüdischea Wör.terbuch. 
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'bolond' (dilino 'ua.'), Sz. piál 'iszik' (piel) ,' Sz. basavál 
'zenél' (basavel), Sz. máráz v. sgy. rná1·ol 'verekedik, ver' 
(marel) stb. A cigány eredetíí főnevek nem mindig egyes
számú alanyesetükben kerülnek áJ., hanem sokszor gyüjtőnév 
értelmíí többes nominativushan; így Sz. ló1Jé 'pénz' (lova 
többese love), Sz. lila 'kártya' (lil többese lila), sőt a sok 
lugnyi v. lubnyi adat mellett van JV. lugnya v. T . lügnl}a (?) 
'rossz nő' ( < .lubnyi 'szajha' acc.-a lubnva), hol az -a való
színííleg jassznyelvi torzító képr.ő. 2 

Ezeken kívül van még néhány egyéb nyelvből szárma.zó 
szó, melyek közül a régebbiek (olaszok, franciák) inkább 
a német, az újabbak inkább a mrigyar nyelv útján kerültek be, 
egyesek (szlávok) pedig talán közvetlen kölcsönzések. Német 
közvetítésre mutatnak: 13. bulancher v. JV. bulanzser 'pék' 
(fr. boulanger), JV. frnnkóvilla 'szabad ég' ( ol. franca villa), 
Sz. franka 'ua.' és 'csavargó, facér', Sz. frankó 'szabadon, 
nyíltan' ( ol. franca, franca), K. kalda 'meleg' (ol. calda), 
Sz. mia 'ezer' ( ol. miglia), T. an1é 'kettesben való játék' 
(fr. en deux), Sz. gamarilla 'tolvajbanda' (sp. camarilla), 
durmol 'alszik' (diú-men < ol. dorrnire, fr. dorm.ir) stb., stb. 
Ellenben a magyar nyelv kozvetítése valószínííbb a Sz. resti 
'vendéglő' (fr. restaurant), K. [!cula] kabaré 'árnyékszék' 
stb.·féle szavaknál. Még latin szó is akad' a t.olvajnyelvben; 
így· 1782: lcaneforia 'akasztófa, JV. akva 'víz', . K. longi
nusz 'magas ember' stb. Közvetlen átvételek lehetnek pl. JV. 
birtas 'kocsmárns' (szerb 'ua.'), klapec 'fiú, gyerek' (tót chlapec), 
Sz. bratyi 'pajtás' (t.ót brat), JV. májbrát 'barátom' (tót 
moj brat), Sz, sztari 'tanító' v. K. {!Ztara 'vén' (tót s~ary, 
stará), Sz. zrityó 'ülep' (tót rit'), Sz. szlanyi (tót slanina) 
stb., s még néhány szláv szó. A népnyelvi, tájnyelvi elemek 
gyérek. Talán ide lehet. számítani a Sz. retye1·utya 'cókmók', 
Sz. fidis 'kacér, csapodár' (fidélis 'színeskedő' MNy. II, 254, 
MTsz,), Sz. marci 'kenyér' (MTsz.) szavakat s talán még 
egy-kettőt. 

JO. A magyar tolvajnyelvbe bekerülő ilyen idegen elemek 
csak lasrnn . idomulnak a magyar nyelv hangrendszeréhez. 
Eleinte - főképen, mivel az átmenet idejében e szavakat a 
magyar tolvajnyelvbe átültető egyének kétnyelvííek, s a 
magyar többnyire csak második nyelvük - legalább a fel
jegyzések szerint csaknem teljesen eredeti hangalakjukat tart-

1 E szó különben egyike a legrégibb nemzetközi tolvajszavaknak. A frauciú
ban már a XIII. század végén 'felbukkan, s Villon argotikus verseiben is előfor
dui. DAUZAT szerint (Les argots 69) a keresztesek hozták Görögországból 
nyugatra. Ha ez igaz, akkor '.a cigánynyelvben is görög kölcsönszó lehet; ha 
eredeti cigány szónak bizonyul ·(s' ez valószíniíbJ:i), akkor talán · a franciába is 
a cigányoktól méhetett át. 

• A cigányra főként JózSEF FÖHERCEG cigány nyelvtanát s (jobb híján( 
GYÖRFFY cigány szótárát használtam. 
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já.k meg, lasioanként azonban, amilyen mért.ékben a beszélők 
magyarosodnak, kül(Jnféle hangváltozások, hanghelyettesítésck 
folytán a szavak mind jobban és jobban . simulnak az. átvevö 
nyelv szelleméhez . . Ezt az ut.at nehéz követni, minthogy a. 
régebbi feljegyzések . hanglelölésére alig lehet támaszkodni. 
De már a · BERKEs-féle szógyüjteményből is kitűnik itt-ott, 
hogy egy-egy szónak az írása .nein fedi a valódi kiejtést, az 
államrendőrség szótára . pedig nem egyszer világosan · meg is 
jegyz~ ezt. Ha a JENö-,-VETö-féle aránylag pontos feljegyzése
ket összehásonlítjuk a SzrnMAY-féle szótárral, nyilvánvalóvá 
válik az egész folyamat. · 

Talán a hangsúly ·· idomul leggyorsabban a magyar hang
súlyhoz. Ez sem történik azonnal, de itt teljesen lehetetlen 
a régi viszonyokat megállapítani, mert adataink ezt a kér
dést teljes homályban hagyják. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy bizonyos pesties, éneklő hanghordozás hósszabb ideig 
képes megtartani ·egy-egy szó idegenszerű hangsúlyozását, s 
még ma is gyakran hallani ilyenféle ejté~t: „Talán mesüge 
vagy?", bár . már sűrű a mesüge, havrüsze stb.-fele hang
súlyozás is.' A héQűr-jiddisch (meg a német) elemek számá
nak csökkenésével az .ilyen elütő hangsúlyozású szavak mind 
jobban elszigetelődnek, s hangsúlyukat hovatovább az első 
szótagra vetik. 

A magánhangzók szempontjából legszembetűnőbb az 
au > 1.b á változás; így JV. bauzi > Sz. bdzi > sgy. bázi 
'nagy' (rw. bausi), .Sz. staub>sgy. stdb> sgy. stáb 'cigaretta• 
(Staub), Sz. záfolni 'zabálni' (saufen). De a legtöbb válto..; 
zás, hanghelyettesítés a mássalhangzók körébe tartozik. 
A német vagy égyéb ch (X, X), valamint a jiddisch-héber n, ::i 
helyébe a magyar tolvajnyelvben h . vagy ritkábban k lép. 
mégpedig magánhangzó . előtt vagy s.zó végén rendesen h, 
mássalhangzó · előtt többnyire k; így r;gy. huligán 'semmiházi' 
(!~J~':i~::I), Sz. lakolni. v, sgy. lahiz.ni, E?őt · Sz. lauolni 'nevetni' 
(lachen), Sz. cseherli ~k~~sma' (vö. ' ném.: iechen); Sz. marhe-, 
colni 'futás közben lopni' (mafchetzen), sgy< brahi~ 'erősza
kos' (bráchiumn (vö. Sz. brachís), JV. chóchem > Sz; 
hóhem 'ravasz, okos, .· ügyes' . (C~i:t 'bölcs;), Sz. kdiah 'erő' és 
Sz. kajakos: R.. kajakos 'erős' (0:;, '~rő, hatalom'), Sz. héder 
'szoba, cella' ("~"JT.'.I), sőt Sz, Mohambé(JV. MÓkombé) 'Budapest• 
(.1"1'~ C'i'"tt, szóról-szóra '.bé e-város'), míg Sz. Mókemvóf 'Bécs' 
(i: C~i'~ '.vé•·város'), T . . fl~kesz ''káromkodni' Cfluchen); 

Jv h · ·s · k . · 'h't 1 ·1 h't· ··• (e''iMN • t · . ac rem. . z. a rem a u ro , · a so ... -· . u .ana. 
következő'), Sz. fuksz 'arany' (rw. fuchs), Sz. klapec 'fiú. 

' Ez a hangsúlyeltolódás aztán változásokat is idézhet elő, vö~ meloch~ 
>meló. 
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kis gyermek' {tót chlapec) stb. A német palatalis ch (X) 
aránylag · 'jobban megmarad: Sz. fechto.lni v. sgy. fechtölni 
(de sgy. · frektolni is) 'koldulni', Sz,, blechelni 'fi.zetrii', Sz. 
ditr.ich '.álkulcs' stb. A cigány aspirált.mássalhangzók közül 
a ~' mindig elveszti a,spiratióját; így JV. cshávó: Sz. és R. 
csáM 'fiú' (cllhavo), JV. és Sz. csaj'leány' (cshaj), JV. lacsó 
v. sz. lácsó 'jó' ·(lacsho). Ezzel szemben a cigány 1t a szó 
belsejében kh lesz, .a szó elején azonban redukálódik k-vá; 
így Sz. nikhaj 'jelentékteleq, senki ember' (c. nikhaj 'sehol'), 
Sz. bokhált5s .'éhes' (c. bokhalo 'éhség'), sgy. dikhölni 'látni'. 
(c. dikhel), azonban R. kamelló 'szerető', Sz. ka"1,elni 'szeretni' 
(c. khamel (k<.imel]). A cigány x~féle hangra alig yan biztos 
példa; így Sz. halózni 'enni' ( c. e hal, hal), de lehet, hogy a 
kajálni 'lmni' ige is ugyanennek a cigány szónak az átvétele, 
mely az.után a„ piál análógiájára alakult (vö·. még az ige 
multidejű tövét: haja-). A német pf könnyen inegy át f 
(ff) ,-be; így Sz. cupfolni. > sgy. cuffolni 'lopni' (zupfen), Sz. 
JJtimfli 'bagó, éigarettavég' (Stilmpf el). :Sőt talán pf >p-re is 
van · példa a szó 'Végén: sgy. skropó 'gyerek' . (Schropf), bár ez 
leh~t a Schropf meg a Sz. krapek 'gyerek, kisgyerek' (vö. JV. 
krapik 'legény' és R. krajuk 'ua.') szafak contaminatiója is . 
Gyakori a szórványos, e~y-két szóra .szorítkozó l)angváltozá.s; 
így e> z·: Sz. auzor 'kincs, értél\tárgy' ("1'/,~); e> cs : Sz. 
cseherli 'kocsma' (vö. zechen) és talán JV. csú,ringer v. Sz. 
csálinger . 'pincér'; amely~t BALASSA (SzrnMAY i. m. 12) a 
Zahlk..ellner-rel azonosit, ami legalabb is kétséges; v > b: Sz. 
zébacher" 'zsebtolvaj' (Seewaéher) ; . r > l és h. r: Sz. dirfs v. 
Sz. dilis 'bolond' (cig. dilino),' Sz. krapek<; klapec 'fiú'. (chlapec), 
JV,. csáringer: Sz. csálinger; idetartozik ésetleg a Sz. 
mafta 'benziÍl' (naphta), mely lehet egyszerűen · félreértett 
szó is; még igen , sok más i:wlált eset, hol inkább tudatos 
hangcseréről van · szó, így KB, dizsm.i 'csizsma', dranyi 
'tanitó' stb. A JV. blírzli 'vasút' ~~?'"[::[))- ma inkább Sz. bajzl~. 
és.házli alakban. él.' :rféhány nehéz mássalhangzótorlódás a szó 
eleién ~izonyos, fokig egy~zerűsödik; így lesz JV. szchajre 
'lopott árú'> Sz. szaire.(falm' \1{,Mt;l), JV. kszi-i;e 'pénztárca' és 
JV .. kszlverl v. Sz. kszi 'levéF {vö. ::l'ti? és t:i.V::l,J".l!p) >Sz. 
JJziVedli v. szí. - Ez a redukció azonban távolról sem pusztít 
el minden szókezdő mássalbangzótorlódást, sőt a tolvajnyelv
nek egyik jellemző sajátsága (ami tnár maga is erősen idegen 
eredetre vall), hogy igen kedveli az ilyen szókezdetet, annyira, 

1 Vö. még R. dtmtsch. 'ua.'.. 
• Sokszor ~z ilyen. szórJány..a változások már az á,tadó rot,-welschbeil 

mentek végbe; il)'e11 pJ • . Sz. srác 'gy11tek' < 8-chratz a s·:.iáv (tót? lengyel?) 
„ai·ból, ha ugyan nem a jiddisch. Cl·':ti"i~ 'férgek'·ből elvont il'tdt a szó 
ere<lete. 
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bogy idegen szavakban néha még megtoldja egy mássalhangzó
val a csoportot; így a már említett skropó<Schropf (itt 
azonban :_ mint láttuk - contaminatio is feltehető, vagy a 
k ejtéskönnyítő hang is lehet), Sz. sztremálni . · 'remegni, 
trémázni' (ném. Tremmer, lat. tremere), Sz. szlovelni 'ah~dni' 
(cig. szovBl), Sz. smatesz 'borravaló' (cig. mato 'részeg'), 
sgy. frektolni 'koldulni' (fechten) és sok más. Az is meg
történik, hogy a magyar szavakban a mássalhangzó kiugra
tásával vagy egy mássalhangzó hozzátoldásával áll elő t orló
<iás (vö. sgy. zlanyi 'v'illamos', Sz. szladi 'szálloda' stb.). 

11. A tolvajnyelv fokozatos elmagyarosodásáyal nemcsak 
az említett. hangváltozások éR hanghelyettesítések hozzák a 
nagyszámú idegen elemet a magyar nyelvhez közelebb, hanem 
több más módon is átidomulnák, magyarosodnak a szavak 
és kifejezések. A legáltalánosabb magyarosítási mód az, hogy 
az idegen szavakat. és: kifejezéseket egyszerűen szóról-szóra 
lefordítják · magyarra. Az ilyen módon keletkezett calque·ok 
száma légió, és. sok tisitán magyarnak . tetsző szó vagy 
kifejezés ereqetileg ilyen német vagy más idegen jövevénynek a 
fordítása. ·Ilyenek pl: Sz. angol '.kirakat' (Englisch), Sz. égetni 
'fizetni' (brennen), Sz; káposzta 'futás' v. Sz .. káposztázni 
'futni, menekülni' (Kraut, krauten), ember 'lQO' (Mann), Sz. 
gyökér 'rászedhető ; együgyű ember' ( Wurzen); Sz. huszon
nyolcas >'utonálló' (4,chtundzwanziger), Sz. öreg 'jó, kiváló, 
megfelelő' (alt), Sz. ki' vagyok 'mindent elveszítettem' · (ích 
bin aus), sz: nagy. lárma v~: másként nagybalhé 'főkapitány
ság', viszont· balhé 'lárma, zaj' (cig. 'baj, kellemetlenség'), Sz. 
vas 'pompás, kiváló' . (eisen), JV. olvasztani ':felváltani' 
(schmelz_en) ; JV~ beteg 'elfog()tt' (krank, cl!ojle < héb. ,i,m, Sz; 
.sárga 'gyanús' (gelb), Sz. sáros 'adós' (kotig), Sz . pukkanó v. 
puccantó (Nyr. XLIII. 233) 'pisztoly' (Kracker), Sz. róka 
'arany' . (Fuchs), Sz, ·szomoat '8' (Samstag, Schabesz), R. 
háromcsillag 'sz~bad ég' (Dreistern). hosszú zsuga (=kártya) 
'szerencsejáték' <(lange Ha [= Hader 'kártya'] eredetileg ~meg
-engedett . kártya.játék'; ·szemben a kurze Ha-val), Sz. zene! 
'yége van!' (Musik) é!l még ' töm~rdek más. Néha a . keletke
zett magyar kifeiezés :_két német fordulat konfaminálásából 
áll elő ; így 'Sz.falat állni_ 'a bűntarsról a figyelmet elvonni' 
(Schmiere- [ < l"I"),~~~] steh~n + dieMauer machen Nyr. LIV, 32). 1 

Persze Ieiterjakábok is elő(ordulnak; így B.~Sz. vászonra 
zsugázni 'hamisan kártyázni'.< JV .. lájmra zsugá:i:nt'l)iztos.nyere
ségre játszani' (Leim, auf Leim 'biztost.a'; yö. KB. lein 'uá·.') . 
Sokszor siócsonkítások s . egyéb ferdítések olyan bonyólultta 
teszik a dolgot, hogy a meglevő adatokból igen nehéz 
rekonstruálni az· . egész folyamatot. Valószínűleg sok ma 
ismeretlen eredetű , szó ekképen támkdt. Példa erre a Sz. z1'i 

' Mindkét német kifejezés szószerinti fqrdítása is megTan. 
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'kavarodás, lárma, mulatság' szó. Mint láttuk. e szó syno
nymája egyebek 'közt. balhé, viszont nagybnlhé a főkapitánysá
got jelenti, melynek más, termésr.etes elnevezése Zrin]lí 
'Zl' inyi-utca'. Ebből a tolva jnyelvben gyakori csonkítással á ll 
elő a zrí vagy kicsinyítve sgy. zrika (vö. Sz. zrikrilni v. sgy. 
zrikkálni 'mérgesíteni, bosszantani vkit'), mely azut.án a balhé 
többi jelentését is felveszi 1

: 'rendetlenség, botrá.ny stb.'. Ez 
csak valószínű feltevés, beigazolni adatok hiányában nem lehet. 

Másik módja az idegen szavak rnegmagyarosHásának a 
szó népetimológia-szerű, de többny ire tudatos, játékos elferdí
tése. · Ez is igen gyakori szóalkotási mód. Ilyenek pl. 
1782: czoff 'forint': Sz. zóf 'ezüst forint' (:l:;t! 'arany'),. 
1782: ra,jzolni 'lopni' és Sz. rajzoló v. rajzos 'tolvaj' (cig. raj), 
1782: rúhi, rúhizni > Sz. ruha, ruházni 'verés, verni, vere
kedni' (cig. ruhi) (e szó továbbformálásai már a ' ruha' és a 
'verés' fogalmát, illetőleg szemléletét I!lintegy összekapcsol
ják; így Sz. csikos ruha, zebra ruha 'verés', Sz. ruhát szakí
tani 'verni') , zsöllér 'ruha' (Nyr. XLIII, 233) (söller, vö. 
Sz. ansöllerolni 'felöltöztetni'), Sz. citerát v. sgy. citeráz 'fél. 
remeg' (zittern, vö. cidri 'hideg'), Sz . csákó 'ötforintos' (Csákl. 
ami a cigánycredetű csá '5'-nek . játszi továbbképzése), Sz. 
Szliácsra menni 'vallani' (schliachenen, vö. jidd. ""\l)l"l'i,W 
'árul ó, kém', talm. i·~,t,::,• 'kiküldött'; az eltolódás . esetleg a 
magyarországi német t.olvajnyelvben is végbemehetett.), R. 
Keglovitz, Kéglovics, kutlövic 'tolvajtanya, szálló' (Kegeí 
'lakás'), Sz. marci 'kenyér'-<JV. máró (cig. maro), · Sz. prilí 
'tapasztalatlan könnyelmű ember'. (Sz. balek 'ua.'), Sz. siker 
'részeg' (jiddisch '."\~~) . Ilyen a vadász-argot ban tiról! 
fácánra figyelmeztető kiáltás (fr. tire haut!) , kobak! fogol yra 
figyelmeztető kiáltá.s (ném. Obacht!) stb. -'- Akad német 
népetimológia is; így Sz. bószhart 'hús': R. booser v. JV. 
bo.szor (91i.:!:t). Néha ez a népetimológia olyan bonyolul t s 
annyi más változással, ferd ítéssel kapcsolatos, hogy a helyes 
útra sokszor csak a véletlen vezethet rá.. lgy pl. sgy. r.etí 
'illemhely' a retirát, reterát szóból a szokásos csonkítás és 
-i képző alkalmazásával könnyen. érthető . Valaki, aki néme
tül is tudott, ebből népetimológiával rettig-et (vö. R; rettick 
v .. Sz. retik) csinált.; ennek magy'ar fordítása retek volna, 
mivel azonban a Retek-utcá-t Révay-utcá-nak keresztelték át, 
a · retek szó helyébe ;-évgi lépett az illemhely neveként 
(lényegében ugyanígy magyarázza BALASSA, 1. Sz1BMAY .i. m: 12). 
A führen igéből keletkezett a magyar · Sz. firol v. befirol 
(a becsap analógiájára) 'megcsal'; ebből mint nomen agendi 

1 Meglehet, hogy a balhé 'Iókapitányság' etimológiailag nem is ugyanaz a szó, 

mint a balhé 'lárma'. Az elóbbi a héber eredetű 'úr, gazda' (i,)!~) és a hi 'rendőr• 
összetétele lehet. 
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tréfás népotimológiával firka 'csalás' alakult, majd Pbből 
ismét új ige képzéídött: firkál, be(irkál 'csal', amely már telje
een magyarnak látszik. 

12. Az idegen szó magyarossá tételének igen általános 
módja az, hogy a szót, többnyire eredeti végzéídésének levá
gása után, magyar képzővel vagy legalább olyan szóvéggel 
lá1 ják el, mely a magyar tolvajnyelv ben igen gyakori (bár 
maga szintén lehet idegen eredetű). · 

Az igék egész természetesen veszik fel az -ol, -el, -öl (az 
ö-zés gyakori), továbbá az -ál, -áz, -z képzőket. Olyan köl
csönige, mely magyar képző nélkül maradt, mindösst;e egy 
van: Sz. csórni (de Sz . . csórolni is!) 'lop'' (cig. cshor-el). 
A szintén cigány eredetű Sz. kamel · 'szeret' (kam-el), 
szlovel 'alszik' (szov-el) igékben az l-t magyar képzőnek 
érnzhették, bár ez esetben meglepő, hogy nincs magánhangzó
illeszkedés. A.R. kurni (e mellett JV. és B. kürelni) 'közösülni' 
ige, úgylátszik, igen rövidéletű volt. A R. chal 'eszik' pedig 
I'agozhatatlan volt, mint sok ige a primitív argotban. Min
den egyéb esetben van képző, mégpedig a leggyakoribb' az 
-l (-ol, -el, -öl). Ez járul csaknem minden német (és jiddisch) 
eredetű igéhez, mely nem -ieren-re vagy -.eln-re végződik; így 
Sz. ·abfindolni 'összebeszélni'.• Sz. 4tpasszolni 'a zsákmányt 
átadni', Sz. auf svendolni 'a , pénzt felváltani', Sz. blechelni 
'fizetni', Sz. brennölni 'ua.', Sz. bliccelni 'a fizetés elől meg
szökni', Sz. durmolni. 'aludni' (durmen <: dormir), Sz. krau
tolni 'elinalni, megszökni', Sz. graccolni 'mászni', S11. happolni 
'lopni', Sz. hargenolni 'verekt:idni' stb., stb. Az -ieren végű 
igék magyar megfelelője ~irozni vagy -álni; így 1782: honti
rozni 'tagadni' v. Sz. hantálni 'hazudni, udvarolni' (hantieren 
< dial. fr. hanter?), Sz. flangálni v. flangirozni 'hencegni, 
begyeskedni', Sz .. prezentálni :rait,acsípni a zsebtolvajt', Sz. 
hilirozni 'a kártyát kicserélni' stb. Az -eln végű igék -izni 
infinitivus~alakban jelentkeznek, valószínűteg a sok -'li végq 
főnévből képzett ige analógi.ájára (a leggyakoribb denominalis 
igeképző a ~z); így Sz. simlizni 'megszökni' (schimmeln), Sz. 
kaftlizni 'gombolni' (kafteln), bár lehet, hogy ezek mellett 
megvolt erede,tileg a főnév ís: kaftli, simli (vö. Sz. simliS' 
'rabszökevény'), ami egyszerre meg.magyarázná a j,elenségeL 
A cigány igéknél . viszont . túlnyomó az -ál, -áz képző, való
színűleg azért, mert a cigány igék ragozásában az a tővég
ződés igen gyakori; -így piál 'iszik' ( cig. pi el 'iszik'. de pija 
stb. 'ivott', ·pijasz 'igyunk', műveltető piavel 'itat' stb.), . Sz. 
komál 'ismer, ért'; Sz. kajál? 'eszik', sgy. márál 'ver; karmol' 
(ma.rel 'verni'), sgy. basavál 'zénél' (basavel); Sz. máráz 
'ver', Sz. rováz 'sír' (rdvel), basaváz 'zenél' s innen sgy. basáz. 
De bőven van kivétel is; így sgy. márolni 'verni', Sz. kajolni? 
'enni', sgy. dikhölni 'nézni' (d,ikhel), K; rovozni 'sírni'. Egy 
igénél, úgy látszik, a participium volt a kiinduló pont: Sz. 
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linázni v. libázni 'szeneskocsiról lopni' (cig. lel, part. praes. 
ltno). Nem tudom .megmagyarázni a sgy. hilózni (hilieren) 
'kártyát csúsztatni' s ·a halózni 'enni' (cig. chal) alakokat, 
amelyek mellett. megfelelő főnév (hiló; haló) nincsen. Itt 
valószínűleg a · gyakori denotninalis· -ózni végű igék analógiája 
hatott (bunyózni, . melózni stb.; vo. még a köznyelvi nagy
számú -ózni végű igét). 

Mindazon egyéb változások, ferdít.ések, melyeknek az ide
gen elemek . alá vannak vetve, ugyanolyan elvek szerint mennek 
végbe, amilyenek a magyar szavak elferdítésénél érvényesülnek. 
Még az sem tesz különbséget, hQgy az idegen szavak gyakran 
nem az átvétel idejében, hanem csak később alakulnak át, 
mert az argot egész használatban lévő 'szókincse - akár 
magyar, akár idegen szó - szakadatlan átalakulásban van. 
Ezért az idegen szavak egyéb . eltorzulásait a magyar szavak 
kialakulásával együtt fogjuk áttekinteni. 

13. A nem idegen nyelvből kölcsönzött elemek lehetnek 
spontán szoalkotások, de legnagyol:ibrészt a magyar .szókincs
ből való átvételek. A kölcsönzött magyar szavak a jassz
nyelvben vagy megváltozott hangalakban vagy megváltozott 
jelentéssel szerepelnek: Gyakran ugyanaz a: sz'ó hangalakjában 
is eltorzul, meg .jelentésében is megmásul. 1 

A spontán képződésű szavak kérdése igen kényes: A jassz
nyelvnek sok olyan szava van, melynek származásáról nem 
tudunk - legalább egyelőre - k~elégítő magyarázatot adni; 
ezt a nehézséget azonban nem szabad a spontán szóterrnés 
feltevésével át.hidalni, mert a régóta tanulmányozott idegen 
árgot-k tanúsága · szerint az ilyen szóalkotás nagyon ritka. 
Majd ha .a szorgos kutatás a bfatos etimológiák számát . meg~ 
szaporítja, a . fennmaradó megoldatlan rejtélyek kulc.sa talán 
egy-két eset.beri ilyen .spontán szóteremtésben lesz megtalál
ható. Ilyenféle lehet esetleg a már igén régi 1782: gagyi 
'.arany, gyűrű', továbbá sgy. pimf 'jelentéktelen, semmi ember', 
Sz. lüke . 'bolond', Sz. titi 'fej' (de vö. R. titek, R. titusz). 
- azonban mindez. igen kétséges. 

A hangutánzó · vagy hangfestő ,szavak igen ritkák, Biztos 
:Példa alig . van; ilyenek JV. bimm 'csengétyü', Sz. bambim 
'templom" (bimbam), Sz. peccs 'pototi', Sz. ricsaj 'lárma; mu
latság', . Sz. trará 'postakocsi' (a trombitajelvény miatt), sgy. 
tráró 'tivornya' és ,talaií 1782: búga 'ökör', Sz. bunyó 'verés', 
sgy. csingefo.n 'telefon' {vö. Sz .. cifjger, cvink) és 'villamos', 
K. nyehó, melynek '1alószínű elsődleges 'ló' jelentésére nincs 

1 Van a jassz-nyelvben néhány, a köznyelvben, már elavult vagy csak. az 
irodalom útján. forgalomba kerüló szó, ainely sem aiaki, 6em jelentésbe!( vál
tozást nent sz~nvedett. Ezek· nyilván felsőbb körökből, talán a diákok útján 
kerültek · e. ja,,..z-nyelv~; ilyen · pL Sz. ip&~e 'az illető' „ Sz. tokos 'német', 
Sz. angyalbör 'katonaruha.'. - Egyes elferdült .szavak viszont a gyermek
nyelvre utalnak; így sgy. kukor v. Sz. ki,ikl, 'cukor'. 
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adat, esupán 'hús' és K. nyeholni 'kóborolni (loholni?)', Sz. 
csac.~i víz 'ásványvíz' stb. 

önálló, spontán képzésű indulatszavakat hiába keresnénk, 
ellenben néhány velük rokon természetű figyelmeztető szócska 
akad. Ezekből aztán esetleg igék is képződhetnek. Ilyenek: 
Sz. heszt! 'vigyázz!', Sz. pucc! és Sz. rucc! 'szaladj!, iszkolj !' 
(erősen redukált magánhangzóval), s ezekből közszóra való 
idomulással Sz. elpucolni 'elszelelni, elhordani az irháját', 
majd csak 'gyorsan menni" és Sz. ruccanni 'elfutni'.2 

14. Az átvett magyar szavak eltorzulása. különböző mó
dokon történik, melyek közül a legfontosabbak .a metathesis, 
a szóeleji mássalhangzótorlódá.s előidézése, hanghelyettesítés, 
contaminatio, idegenszer(í ejtés, hangzási hasonlóság alapján 
egy más, elütő jelentésű szóvá való átalakítás (népetimológia), 
csonkítás, torzító képzők alkalmazása.• Gyakran ugyanaz a 
szó több ilyen változásban vesz részt, sőt jelentése is meg
változhatik. 

A metathesises torzulás abban áll, hogy egy szóban két 
szótag, ritkábban két hang helyet cserél oly módon, . hogy az 
új szó nem kelti fel egykönnyen az eredeti értelmi asszociá
c~óját. Ez az alakulásmód, amely DAUZAT szerint a fejlettebb 
argot-k sajátja, nálunk elég ritka, de meglepő, hogy már 1782-
böl rnn rá példa. 1gy 1782: kosznya .'szoknya',• :Sz. bambim 
'templom' (bimbam), Sz. zimó 'mozi', sgy. razsu 'rendőr', K. 
zaka 'haza', duhaj (Nyr. XLVI, 245) 'hajdú', ahol az új szó 
köznyelvi jelentése is segíthetett," továbbá játszi népetim:oló
giaszeríí ferdítéssel Sz. Mezei Lipót 'Lipótmező'. Idetartozik 
talán további torzulással sgy. nuszba v. nuszbi ·. 'bajúsz' 
( < •nuszbaj?), ha ugyan · nem idegen szóval állunk szemben.• 
. Mint · már fe'ntebb emlfüittem, a jassz-nyelv kedveli a szó-

eleji mássalhangzótorlódásokat, melyekre sok idegen elemében 
annyi példája van, s ezért ott. is előidézi, hol. eredetileg nem 
volt, mégpedig vagy egy mássalhangzó hozzát.oldásával (r, l, 
s, sz, z) , vagy pedig : az első magánhangzó kiugratásával. 
Ez az eljárás csak az újabb. magyar argotban terjed, s 1900 

1 A p11colni-t másképen is leh~t magyarázni, ·mégpedig a rotw. Platte 
p11tzen (népetimológiával a jiddisch pletegehen -ből) 'megszökni' szóból. 

1 A Sz. sztrüll! (sztrill! V. ·sgy .. aztrűjl) 'vigyázz' idegen ere<letü, talán 
ebh ől ugyancsak pa ronymikus attractióval Sz. trillázni 'figyelmeztetni, felhívni 
a figyelmét'; bár a szó . eredete lehet B. trillihokken 'lábbal való jeladás a 
hamis kárt.yázásnál'. 

3 Az anagramma, azaz .egy ·szó hangjainak (sőt gyakran betűinek) bizo
n~o" rendszer szerint való felcserélés.e, amely pl. a francia argot egy bizo
nyos \•á ltozatában oly általános, nálunk ismeretlen. 

• Amikor az ~rtelmezett szó alakulásában része volt a jelentésként kö
zölt fi zóuak, az ·utóbbit dől ~ betűvel nyomatjuk. 

• A régi argot metathesi•e, .ha ·egy példából következtetni szabad, han
.gok 1i tvetése, a mai m!ndig szótagok cseréje·. 

' Nem t11datosa:n torzító, h11nem tudattalan metathesis a Sz. aovjet 
'lúrr1.,,;g· < R. Sthojwet (t:J)~l. ahol talán a szot1jet szó hathatott közre. 
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e.lőtt nincs rá iiélda. 1gy Sz. slatyak 'sapka' (satyak), sgy. 
dranyi 'tanító', sgy. zlanyi v. zlónya 'villamos' (ahol a sgy. 
zóna 'ua.' < zónázni 'ingyen utazni' is közrehat hatott ), Sz. 
szladi 'szálloda', sgy. blicaj 'bicikli' (de hathatott a Blitz 
'villám' asszociációja is), R. drong 'dorong', sgy. vlanyi 'vil
lanyos', K. blohi 'bolh'L' (vö. tót blcha), K. klancsi 'kanál', 
továbbá a már említett . sztremril, szlovel, sm'Lte.qz stb. mellett 
R. zrityó 'ülep' (tót rit), K. szkoli 'hazugság' (i,ip), K. frenzi 
'ablak' stb.• 

Néhány szóban egy-két hang helyébe teljesen el.ütő más 
hang lép. Ilyen (meg)mórni 'lopni' (csórni) 1 KB. dicsmi 'csizma', 
Sz .. duli v. sgy. dulai 'iskola' (suli, sulai) , sgy. dranyi 'tanltó ', 
Sz. eték 'övék'; meglevő közszóra idomítással Sz. megdobni 
'meglopni'. · 

A tréfás ferdít.ésnek különös esete a magyar a rgotban 
egyes szavak franciás ejtése. Ilyen $z. lizsé 'liget', Sz. szizsé 
([Margit.]sziget) stb. Az ellenkezőjére is van példa: a di ák" 
nyelvi gidó (Nyr. XXVIII, 477) 'zsidó' . Idetartoznak ilyen 
idegenszerű szóvégek és formák, mint sgy. of potying 
'potyára', (auf potyesz; of tulajdonkép auf). Mindezek természe
tesen magasabb társadalmi osztályok köréből szálltak le a 
jassz-nyelvbe. 

Néhány példa van a contaminatiora is ; így Sz. si1·op/i 
' e rnyő' (Schirm X paropli), ·Sz. zarglizni 'kergetni' (vö. nyelv
járási zargat < : zavar X kerget) és talán a már Jókainál elő
forduló Sz. csaklizni 'elcsenni' (csapni X paklizni; de lehet, 
hogy· ez a csá 'öt' ezóból keletkezett német B. Csakl "ötös, öt
forintos' továbbképzése, s olyanféle alakulás, mint a magyar 
őtőn venni 'lopni') . 

Gyakori jelenség a hasonló hangzású, de eltérő jelentésű 
szavak egymással való . felcserélése; olyanféle jelenség ez, mint 
amelyet már meggyökeresedett rossz mííszóvai népetimoló
giának hívnak. Mindenesetre itt a . tudatos alakításnak nagy 
szerepe van. Rendesen elegendő az első szótag egyezése, néha 
az első mássalhangzóé, , hogy a csere megtörténjék. Erre az 
eljárásra, mely különösen az idegen szavaknál gyakori, már 
régebbi időből is vannak példáink (!. BERKES), de főleg újab
ban terjed. Ilyen: B. ferkó 'ferbli', T. kelepce 'emberi nyelv' 
(kereplő), .Sz. simon 'nem, nincs' (nimó vagy mimó), Sz. Klári 
'kloroform', Sz. kuruc 'utcai nő' (k ... a), kuffergyár 'bordély
ház' (kupleráj, de vö. rotw. Koffer 'weibl. Schamteil'), sgy. 
buzakereskedö 'homosexuális' (buieráns), sőt talán idetarto
zik egy 1782-i példa: topánka 'pálinka' . Az idegen eredetü
ekből a fentebb említetteken kívül még néhány érdekesebh 
példa: Sz. flótázni 'hamisan kártyázni' (Sz. flédlizni, Floh), 

1 Ilye.n hangbetoldás néha a szó végén is elóCordul, mint pl. Sz. sekerc 
'jelentéktelen, senki ember' Cfi?~ .'nfcht jüdischer junger Mensc11'). 
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R cápázni 'k ivenni, elvenni' (zupfen 'valamihől egy részt ki
lopni '; lehet, hogy a Sz. csapni 'lopni' is ehhez a tőhöz tar
tozik), .IV. cinkota 'pofon' (.JV. cinkül 'pofoz'), Sz. Jakab < : 
B.-Sz. kóbi '20' (::: = ;:");;l '20-as számjegy'), .JV. Sámson 'ki· 
dobott, elcsapott személy' (Samsqn a samsen 'eldobni' igéből), 
Sz. illem 'to longás' (JV. ullem), kovaleves 'aprópénz' (Sz. kove
leff '21 ', a héber ::: + N ;:')~~-;:i~ '20-as + l-es szám.icgy'; a szár
mazott k01Jaleves a leves· 'pénz' hatására jelentést vá!rozta· 
tott) , Sz. bóher 'paraszt' (JV. búger < Burger: pógár), f6-
csóró 'főpincér' (csáringer) és sok más. 1 Ilyenféle a K. stri
goletto 'kitartott' (strigó, strici) is. 

~!ind idegen, mind magya r elemekben nagyon gyakori fer· 
dítési mód a szavak megcsonkítása, mely oly módon történik, 
hogy a szavak vége, rítkábban eleje amputálódik, igen ritkán 
a szú közepéből . irtódik ki egy szótag. Ilyen csonkítás az 
1782-i szavak közt nincs, de gyakori a nyolcvanas évekbő l. 
A német ~rgo t.nak kedvelt eljárá~a a szóvégi aphaerfsis, s a 
mi példáink közül is nem egy már megcsonkulva jött át.. 
Példák a szóvégi csonku!ásra: Sz. csill 'gyémánt' (csillogó), 
Sz. dár és dáh o r o g 'álkulcs' (dardli), Sz. flé 'trükk, csalás' 
(flédlizni), B. lá 'forint' (laszlovszlci é.s ehhez párhuzamosan 
B. fé 'krajcár', mely azonban képzőclhetik a Sz. le11es· 'pénz' 
hatására is), Sz. meló 'munka' (;ii:t'?t?; itt azonban észrevét
len rövi<lülésről van szó: B., JY. ~eloche > R. melóch > 
mefóh >Sz . . meló), JV. há 'kárt.ya' (hadei·); Sz. mó 
'mozi', Sz. mú 'mutyi', Sz. spang 'cigaretta' (spangoli), 
Sz. tulaj 'tulajdonos', JV. hágú 'félforint' (halber Gutden); 
JV. ká 'nő, a tolvaj szeretője' (:".~~), JV. vá 'osavargó' (va
gány; Wagant), R. ci 'cigaretta', R: di 'disznó (a kártyá
ban) ', Sz. szlanyi 'szalonna' (vö. slanina), sgy. bicc 'bicikli' 
s tal án Sz. han:lzsx 'ké,s' (hanizsár). Szóeleji csonkulás, mely 
újabb s a magyar argot sajátja: sgy. dö · 'erdő', Sz. lanyi 
'vi ffanvos ' , sgy. cigli 'bicikli', sgy. laszti 'lapda' (Blastik). 
flzóbebiej i rövidülés : Sz. nista 'éhenkórász, semmihá'zi' (nimo
lista, vö. nimolé <: nimó <: nem), sgy. uccsó 'utolsó' és talán 
'l'. nujó 'nem jó; rossz' . Az egész · szó helyett csupán ·a kezdő· 
betíí nevének használata, mely szokás ·az egyesületek, intéz· 
mények címében újabb időben oly gyakori" (MOVE, IBUSz, 
:MAC ~f b.) szintén megvan; így Sz. ef?" 'finom?' .(s innen 
sgy. e/'el a kereskedelmi nyelv príma primissima 'kifejezésének 
analógiájára), sgy. ká 'k ... a' (vö . ká < kale), sgy. zsé 
'rnndör' (zsarú) stb. 

A legáltalánosabb szófe1·dítési mód a képzés. XVIII. szá· 
zadi emlékünkben talán még csak köznyelvi tőből, ismert 

' E példák közül egy-kettő még a német tolvaj11yelv számlájá ra irandó 
(/\ 6/Ji ~' jakab, Samso11, bocher). 
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köznyelvi képzővel történik új jelentésü szó alkot<isa (riíq
ván(y) 'bitska, penecillus").' Ma az ilyen szóképz1\,; ritkább 
(pl. Sz. hozomány 'a börtönbe bevitt · csomag"), elknben a 
jelentés nélküli, tisztán torzító képziík alkalmazása igell :ílta
lános, különösen 1900 óta. Azonban a határvonalat· a r{gitöl 
eltérő .ielentésíí új szót. a.lkotó és a puszhín csak torzító· 
képzők között nem lehet olyan pontosan megvonni, milll pl. 
a francia argotban. Nálunk most van az átalakulás i<le.i<·; 
egyes képzők mindig rriódosít.ják a szó él'telmét (pl. -ú. -ríÚ), 
mások soha (pl. -esz), de légtöbb hol igen, hol nem (vö. uszi 
'uszoda'; szurki 'nyakkendötlí ·, mely azonban lehet. szurkríc.~ 
továbbferdítése; szomori 'temetés', mely származhatik ('gy 
'temetés' értelmű *szomorú-hói is, <le erre adat nincsen), azon
felül a legtöbb torzító képzőnek még 'sokszor van valami 
csekély játszi mellékzöngéje {jil. lityi 'liter', 011inicsi>k "omni
busz').' 

A képzők rendesen megcsonkított tőhöz j.áN\lnak, az 
ellenkező (1. svári 'nehéz', bubek 'fejbúb') ritka. · 

Maguk a torzító képzők részint a magyar nyelv hasmá
latos .iátszi képzői kÖí;ül rekrutálódnak, de ezek száma távol
ról sem olyan változatos, mint. pl. a magyar népny<'lvheu 
(vö. LATZKó Gí,;zA, A játszi szóképzés; e tanulmányban jassz
nyelvi anyag is van), részint elvont szóvégek, főként ide
gen eredetűek (-esz, -áj, -kli, -ek, -icsek stb.). Sok esetben 
csak ritka szóvégnek gyakori szóvéggel való felcserélésével 
á.llunk szemben: zsibaj ( schiboi), Sz. pacek 'orr' (J V. pacef: 
talm. ;:-i ~:íl~). 

A leggyakoribb az -í képző. Már a német tolvajnyelvben 
gyakori -i kic;sinyítő képző összetalálkozva a magyar -i-vel, a 
legtermékenyebb szóalkotó elemnek mutatkozik, főkép az 
utóbbi időben. így Sz. blöki, böli 'kutya! ( beller, bl ecker), 
Sz; bratyi 'barát' (brat), s·z. brili, csili 'gyémánt', Sz. csari 
'vásárcsarnok', dadi 'apa' (cig. dad), dil1-s 'bolond'. (cig. dilino, 
lehet csonkítás . is), Sz. döli 'ajtó' (l"l7"'J), sgy. suli: Sz. duÚ 
'iskola' (Schule), Sz. fenszti 'ablak', foci 'rugólabda', kali 
'leány' f:i7;i}, Sz. juti 'jutalom', Sz. kóli 'hazugsag; (~íj'), 
sgy. krfcsmi 'kocsma'· (tót krcma), Sz. lanyi 'villanyos', sgy. 

1 A k11ksi 'vásár', gagyi 'arany', gugyi 'ital' szavak etimológiája i"me·
l'etien lévén, .nem tudjuk, hogy az -i milyen természetű. 

2 Budapest egyes kel'ületeinek megvan a maguk tájszólása a jassz-nyelv
ben, s ezek köiött a legjellegzeternbb kü!Önbséget (a szókinc.sen kívül) épen a. 
képzők ba,sználatában lehet megállapítani . . 1gy a Ferencvárosban (melyre. a 
nagyszámú német köznyelvi szó is jellemző) kedvelt képző az -ás, Ujpest .a?. 
-a szóvégét, a liget az -aj, -esz képzőket kedveli. 1gy állnak elő · ilyen válto
zatok, mint makás 'rejtek' és stikás 'csend', maka és stika, makaj és stikesz (h. 
Ci:".li; 'hely'? és t:iJm. l"l~'i'1)V 'hallgaÜs'). 
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cafki 'l'ima' (cafka), Sz. lityi 'liter', Sz. s11ári 'nehéz' (schwe_r), 
S:-:. szini 'színház', Sz. szomori 'temetés', Sz. szurki 'nyakken· 
dőtíí', Sz. szladi 'szálló' (szálloda), Sz, spiti 'kórház', Sz. 
stadi 'városliget', Sz. rejbi v. sgy. ribi "gyujt.ó' (Reibholz), 
resf,i 'étt erem', sgy. csoki 'csokoládé', Sz. uszi 'uszoda', Sz. 
z.~ili 'bekecs' (gilet), .JV . cigi 'cigaretta', .lV. kupi (kupleráj), Sz. 
zaci 'zálogház' ( Versatzamt), sgy. döngi, döni 'labda' (döngr'i is); 
JV. ba.ídi 'hímvessző' (pajti?), sgy. diri 'igazgató', nyaki (Nyr. 
XLVI, 245) 'nyakleves', 11ili (uo.) 'villamos', Sz~ randi 't.a· 
lálka', .möli 'zsebkendő' (Schnelle), sgy. tiszi 'pa11, tiszt~lendr'i', 
sgy. cuki 'kedves, aranyos', sgy. maszi 'hazugság' (vö. Sz. 
pikmaszi 'ua.' és pik 'hazugság'), sgy, buzi 'homosexuális' és 
rengeteg más. :-- Idetartozik az -iz igeképző is, pl. szundizni 
'aludni', lahizni 'nevetni', lep.~izni ' lebzselni' stb. - Sokszor 
nem -i a képző, hanem -csi, -si, -ci (-óci) : hapsi 1barát' (haver), 
KH. pipsi 'pipa', sgy. kuksi 'szem' (gucken), dusi 'iskola' (vö. 
duli < suli), Sz. javcsi 'javitóintézet', R. 'IJilcsi 'villamos', 
K. kafc# 'kávéház', K. klancsi 'kanál', linkóci 'széllel bélelt 
ember' (link), Sz. kicí 'rima' (l(ibli < Kübel) sU\. - Néha 
az ·i vagy a -sí elé egyéb anorganikus mássalhangzó csúszik 
be; így Sz. majgi 'ma.jom', Sz. mülcsi 'mű11Ply'.' 

Elég gyakori az -ó képző: Sz. bratyó 'bátya' ( brat), Sz. 
bugó 'paraszt' (buger < burger), Sz. csehó 'kávémérés' (cse
herli), Sz. nimó v. mimó 'nem, nincs' (nem; HALA-SSA szerint 
niemand, de a SzrnMAY-féle nímó alakban a nyúlás niásodla· 
gos, én 'í-vel sohse hallottam, s a régi adatok is i-t adnak}, 
Sz. ritkó 'réticule' (ridikül), sgy. prosztó 'paras;;t, rendőr~ 
(sz!. prost), sgy. jatyó 'kéz' (ját, jatty i:), R. ligó 'város-
liget', sőt tqvábbi féJdítéssel Sz. csingó 'csendőr', zrinkó 'ré
szeges' (zrinyi:Jta vagy zri?). - Különösen a Ferencvárosban 
gyako ri az -ás képző,2 mely főleg német köznyelvi szavakhoz 
járul:. K; zéblás 'kard', K. badás 'fürdő', K. hardás 'kemény', 
K. rundás 'kerek', K. pupás 'bábu', K. kupás 'fej', sgy. cumás 
'cukorka' (cumlizni 'szopogatni'). · 

Az -aj képző a német -ei-ből. tiszt.a torzít.ó képző: Sz. 
csurblaj 'tanciskola' (csurblizni ?) , sgy. bringaj 'bicikli' 
(bringa 'ua.'); Sz. dukai 'dohány'., Sz. makaj 'rejtek' (h, cípr;W), 
sgy. ricsa.i :Járma', sgy. bicaj és blic~j 'bicikli', Sz . . kecsaj 
'szabó' (kecske), sulaj 'iskola' stb.; továbbá Sz. zsibaj 'osz~ 
tozás' (Schiboí), sőt bekaj 'rablógyilkosság' (bekajch, vö. 
kajach i::r:.i 'erőszak'). 

' Sohzor persze a7' -i magához a szóhoz t.artozik, de a beszé lő torzító 
Hvzü1wk. érezheti; Így Sz. ocsi ' szein' (tót oéi), Sz. lugnyi 'rima' (cig. lub
uyi) stb . 

' Ez az -ás . független a magya"r deverbalis -ás képzőtől; "főnévhez és. 
111nl!ék11rl"l1cz járul, -(< változata pedig nincrnn. Gyermekkoromban családi 
11_1'Plvii 11kbe11 volt. egy ilyen egyalakú -ás tréfás képző, amely főként személy-
1:t•1-Pk!H·z j:íru!t (pl. l.acds 'Laco'). 
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Néhány szláv sz"1b1íl vagy szcmélynrvhöl elvont -ek. -icselc 
(néha jáfékos r1tolmií): Sr.. papek 'hot·', S'l]Jek '.~f//J/w', ;;g_v. 
bnbelc 'fejtetií' (búb}, Sz. krapek 'fi ú' (chla7ier:), Sr. . p11cek 'orr' 
(pacef : talm. ;.")1'.l.""')!;;) , Sz. rebics.ek 'revolver', an.qlicse/c (Nyr. 

XLII , 17~) 'angol', sgy. nm:nicselc 'om nibu.~z', sgy. rembirselc 
v. ren1icselc 'rendben van! ' 

ldPgen erede t íí rnell 6knevek lwz gyak ra n járni a nwllék név
képzö -s ; így dilino s. dilis (dilino), Sr.. (idi s 'kaeér' (fidelis), 
Sz. mátos 'részeg' (('. ig. m.ato), K. rnaládos 'bef·pg' \ 11utlad1<), 
sőt falsis 'ha mis', mely lehet. a német. és a magya r szó ('.onta
minat iója vagy 1 orzít·ó -i s (-isclt) képző stb. 

Néhány ritk ább kf.pzö: -a: Sz. lca/fn 'kávéház' (Kaffee), 
Sz. lciba 'ri111a ' (kibli) , sgy. gála 'epe' (Gnlle), Sz. guba 'pénz' · 
(gub erálni) 1 -ák: K . proszták 'pa rasz t' (prost) 1 -e .~ : E. rik
_lcancs 'kacsa', Sz. du.rrancs 'rendőr' 1 -ács: Sz. szurlcács 'nyak
kendőtíí ' 1 -e.~z (-óresz, valószínííl eg a gyako ri jiddisch -esz : 
r;i, C~ szóvégh ől)': Sz. bak esz, R Ica tesz 'katona·, sgy. 
furesz 'goaJ ' (fúró), Egy. potuesz'v. potyóresz 'ingy011' ! -ling: 
JV. liszti-ing ·molnár' 1 -1.:a ,2 kka: sgy. zrika. v. zrikka 'botrány ' 
1 JV. -kii, -_q/i: 1){}skli ·vas', Sz. zarglizni 'kergetni ' J -li és 
-/ics: . K. libali 'leúny· 6s K. libnlics ' nő, asszony', -er: inocs
ker . 'hagó-' (mocsok) 1 -uc: Sz. bnduc 'ap róság' ( ? ), Sz. fiduc 
'csapodár' (fid ciis) 1 -us, -kus: Sz. lézus 'újság· (Leserl), K. 
rnndus 'kcrC'k', Sz. hekus 'dctek t ív ' (hé ' rend ő r') J -usz: K. 
titusz 'fej' (vö. Uti , t itek) 1 -olé: nirnolé 'semmi ' stb. - Néhány 
lati no s szóvég a régebb i tolvajn yelvben gyakori volt (vö. 
178~: posterium s1 b.), a mostaniban ritka, lllgfoljebb a diák
nyelvben vagy a tréfás famili á ri s nyelvben találni rá néhány 
példát, így: libotórium (Nyr. XLVI, 245 ) 'leányiskola", sgy. 
Lipócia 'Lipótváros'. 

A .képzőelvonással rokon, de teljesen elszigetelt. pél
dák: trityi (Ny l'. XLVI, 245) 'há rmasban' (mutvi), KB. j1tlc
k er 'fiakker', sőt távolabh ról idetartozik a. Sz. feltörni 'meg
gazdagodni' (vö. letörni: to break down) is. - A jassz-nyelv
ben régóta meglevő szavak mindig újabb és újabb torzulás
nak vannak kitéve, így lesz a 13 . zsaró-ból zsarú-n át razsú, 
majd újabban zsernyák. 

Külön tanulmányt érdemelne a valódi szóképzés és a z 
összetétel a jassz-nyelvben, mind alaktani, mind jelentéstani 
szempontból. Első tek in te tre feltíínik egyes képzők , eljárások, 
összetétel-típusok nagy népszeríísége. Kedvelt az -ista : Sz. sá
pista 'részes tolvaj' ( .~áp), gagyista 'gyűríídobó ' (gagyi), gu
pyista 'kábító itallal mííködő tolvaj', Sz. tutista 'gazdag ember', 

1 A magyar népnyelvben is van -esz játszi ]{épzii. 
2 A sti ftka 'lányk:i' nem képzett, de ösBzetett szó: 11. S tift.! ká ( ká <: 

kale), melyben a beszélő a ka. képzőt érezte. 
3 A ma1111sz 'ember' (cig. m<11t111i) sz-sze idetartozik (vö. llókusz , sztá

usz stb.). 
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~z . nimólista 'éhonk6r:isz, se1r1rnil1ázi', . .lV . zrinvisf.n 'naplop1í', 
(Zri11,11i-káv(•l1uz), Sz. klárista "klornfor111os rahló' stb. Gyakori 
az elvonás: sgy. zabn 'étel, evés', sgy. lóba 'a tenniszlahdaiitií 
lendítése' (lóbál), Sz. pia ' ital ' (piál), knja 'étel' (kajál), K. 
haula 'udvarkis, beszéd' (hantálni), lahi 'nevetés' (lnhizni), sgy. 
szuwli 'csend' (szundi zni 'aludni '), sz/iács ' tanú" (szliácsolni 
< schliachenenf stb. Sok a mell érendelő összetétel : pinlw;ia 
dinorn-dánom'. Sz. pilrnwszi 'hazugság', Sz. dálwrog 'álkulcs' st.b. 

Hí. A tolvajnyelv egy ik l eg,iellemzőbb Ra,ját.sága, hogy 
ige11 szereti a szinonímákat., azaz kevés fogalomra. sok szava 
van. E szinonfmák szakadat lanul teremnek és puEzl.uluak, 
értelmi és hangulat.i ámyalataik gyorsan változnak, s ezért a 
szemantikai° jeleri8égek helyes magyarázaia sokszo r rendkívül 
nehéz, sőt nem egysze r teljesen tanácstalanul állunk a tények 
elől t. Gyakran a l egkülönbözőbb irányú képzet.társulások lép
nek fel, egyszerre vagy egymás ut·án, s mint.hogy a közbeeső 
láncszemek nagyon gyakran hiányoznak, az egész folyamat. 
rekonstruálása lehetet.leuné válik. Bonyolítja a dolgot az a. 
körülmény is, hogy a jelentésváltozások hol tudatosak, hol 
tudattalanok, a né! kül, hngy ezt minden egyes esetben, a 
változás minden egyes mozzanatánál, akár csak hozzávetőle
ges biztonsággal is meg lehetne állapítani. Olyik-másiknak 
meg épen anekdotikus alapja lehet, melynek ismerete nélkiil 
a megfejtés lehetetlen. 1 

Nagyon sok olyan eset van tehát, ahol a jelentésválto
zást nem tudom megmagyarázni; így pl. 1782: bánya 'lúd', 
Sz. angolra tenni 'megölni', Sz. iroda 'a szén i·ejteke a sze
neskor;si ülése alatt', Sz. dörrenteni 'lopni', Sz. faggyúzni 
'nézni, itélni', Sz: gyula 'civilember', Sz. kefe 'hazugság', 
Sz. lcilózni 'bort inni', mári 'hold', tészta 'hazugság' és 
sok más. 

Néha viszont ellenkezőleg több magyarázat lehetséges_ 
Valószínű pl„ hogy ·a B„ S,z. dohány 'pénz' esetében tartalmi 
hasonlóságon alapuló névátvitelről van szó. De melyek a kö
zös jegyek? Talán a bankjegy~öteg s az összekötözött dohány
.levél-csomó közötti alaki hasonlóság, talán az a körülmény, 
hogy mind a kettő hasonló · formáj ú erszénynek (kostöknek) 
tartalmát képezte. · De akár érintkezési képzettársulás alapján 
is lehet tűrhető magyarázatot találni: a nagyon szegény em~ 
berek, csavargók, gyerekek közt a dohány birtoklása már 
bizonyos viszonylag kedvezőbb vagyoni állapotra utal. A leg
valószínűbb az első magyarázat, minthogy úgy látszik, különösen 
régebben a dohány mindig nagyobb pénzösszeget jelentett (B.) 

1 1gy pl. alig lehetne .megfejteni a Sz. sajtos 'rendőr' jelentésváltozást 
a szó régebbi változata - K. sajt - ismerete nélkül; ha azonban e szót 
egybevetjük .a büdös 'gyanús, veszedelmes' ki!cjezésRel, a ·ielentéRváltozás 
egyszerre világoR. Persze később e!homályosodván az erndeti kapcsolat, a szó 
a személynév~épzö -s-t vette fel. 



:\éha hi zonyo t; i árgyi i.-:1nerel ek re \·an s ;r,iik . .;;ég, 111 eiyel.e 1 

a dolng fennészelén c'l fogva 11e111 n1i11dig kii1111yií 111 eg,.: zen·zn: . 
A ~z. 1mc::;1/ 'kéz' kö11nyo11 ér i het ő \'olna egy>'zeriÍ<' 11 ha ,.:onl ö· 
sá.g aln]Jján, de a. Sz. 1~ uziís ' t ol\':1.i' 111ár i11111;11 •il i;c: 11 1a,~ya· 
rázhat ,·,„ H a azo nban t.1111.iuk, hog~ · ;1 t ö111e;.:;lien e:.;.\·iit 1 111í'll; ödö 
zsebi olva.,iok egy ik e rendei::en elő rei olak ;.;z ik , ki·i ke1.éYe! 
h:í.rít.va r. I evezé::;hez lwso nl t'1 1nozd11lalokk:1I 111:11::i elői :11. 

embereket (fh:nKES i. ni.), 111indj;.írf vil:ígP:< jp,.;z 11 e111<·,.;a\.. " 
fenti l\ife.iezés , hanem Rok nuí,.;, ha~n nl•'> li;rííl >0a 1j:idt , pl. 
Sz. erezni '' lopni' , lltl~„ E. natl!I ri:: 's11ka siÍg a Y:Í":ír!1rrn ' . 
R. zé 'tolva.il:i,;i ];í.híhatár' (.S ee), valamint a Ji1•111d i:iu!fa/ir1!1'. 
Seell'r1cher st h: .A flllf!!li 118:2- i 'ara ny' 1"R 1 ~JOO-i ·I~\· ií l'ií' 
jelent.ésv<í.ltoz:ÍRa. tapadásn:1k t íín1H"k fol, lm 1w111 t 11dn1'1\;, hog_\· 
a változás a 1111m.tistá·n kerPRzhil 1 Öl'l {·ni. :ik i rt'·gl' ll ha 111i 1'· 
arannyal telt erszény!. „talált" a z á-ld oza. I elt'ít f, majd ;i ki11· 
eset ei nk oRtárs:ival mngb<wsü l t'.et.vc, a szeg(\n.\· pa r:i ,;z l nn k 
„jutányosan" 1.~larHa (HEHKES i. m.), míg a z ú,iahh idi.ilH'li , 
mikor a z ar:111y :í.zsiií·kül0nl.1i;.rgc mcgszii nl , majd 111 ;1ga ;1z 
aranypénz is csak emlékké v:ilt, ugy anez t a fogási . n;z.°'.\iírii· 
vel szokhik csinálni (gnm1i1<tn 'gy ííríídnb1i '). Itt. t.ch:it a. ,;z,'1 
szinte míívclfü.léstöl'I énet i emlc'lu't. ő rzöl f meg. Ha1ni ;;an 11111 · 

gyar:íznök a 8z. f ehUn ':t hiirtönszab;í lyok- k i.i:íl ~;z;Í.HÚrn I', 
Sz. fek ete ks::í ·a hö rf iinbiíl ki - vagy a bii!'liinhe bcc~cmJl1;· 
szett lcvff szavakat, ha nem t 11<.ln<'1k, hogy /'el:rte el<>i>;;orh•lll 
a börtönben (hol a szab;ílyok tííz gynjlásál 1 iltj :ík) Llp]o'„ 
ként használt'· elszcncsít eU-. kelnH'.•f jolen I. 

Gyakori a jassz-nyelvben nd1 :i n~' n!Ya.n .iel ont éi;t ani f<>.í· 
liídési típns, mely a köznyelvben anín_rlag rit·ka. lgr c l sií ~o r· 
ban a töhbé-kevéshbé szell emes sziíj:í.ték hozhnJ h"i rn új kif,„ 
jezéseket. Az ideta.r!•1z,\ péld:ik többf<"Jök. Lcgnagyolih 
részük a zon a lapsz ik, hogy ha ngkt\phcz (akár konvergens 
ha ngváltozás, ak:ir divergens jelentésváHoz;í.s folytán) a kiiz
nyelvben több jelentés tárnulL a ,iassz·nyelvben pedig az 
egyik jelentéshez a szó másik jelentésével kapcsolatos szt.it 
társítanak; il yen pl. Sz. nviatikus 'mnnkanéiküli' (aki a leve· 
gőből él) , Sz. malmos 'szélhá mos' (akár a szélhámos m:is 
lehető · é rtelmezéséből : 'ami a szelet há.mba fog,ia', akár r.sak 
maga a .<.zél szó bukkantja frl a ma.lom képzetét). Vagy perlig 
- ami az említot.tel csaknem azonos -- egy köznyelvi ösz
szetett vagy képzett. szóhoz alkot<Í elemeinek elütő Jelenté
sét tárr;iít.ják a már megá.llaporlott. köznyelvi .ielentós helyett. 
Ilyenek : Sz. jriráshiró 'munkanélküli (aki bírja a járást)', Sz. 
bőrbajo.~ 'félénk (aki félti a bőrét„ minrlig baja van a bőré· 
vel)', sgy, igazgató (úr) 'a vil1amos váltóját igazít.ó fiú', Sz. 
hozomány 'a börtönbe bev itt csomag' st.b.' 

1 Idctart.ozrwk az Hycn lTÍ'ffÍ ~ . f1lkl;nt diüknydvi kif1\.iPz<\:wk. mint: 
Kaláhriáhau utazik (Nyr. XXV!Il, 4'i~) ': tlscist .i:í l 'Zik', T11ci l11., hól fe/'1 (1\yr. 
XXXVI! , 127) 'hi1llgat.' ~t.lo. 
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Másik ilyen csoport a gúnyos vagy tréfás. elnevezések 
csoportja (nem egyszer érintkezik a szójátékkal). Alakulása 
szempontjából igen különnemű csoport, melyben a főnevesített 
összetett (periphrastikus) jelző, érintkezési asszociáció, tar
talmi vagy hangulati hasonlóságon alapuló névátvitel egyaránt 
megtalálható, gyakran egymással kombinálva. Vaskos humor, 
néha szellemes gúny jellemzi ezt a csoportot. Ilyen Sz; 
kéményszámoló 'füstölő-kémények tartalmát dézsmáló- tolvaj', 
sgy. citrompof ozó 'utcaseprő'; Sz. déli nyitó 'kirakattolvaj'. 
Sz. csillagvizsgáló 'kancsal ember', Sz. bécsi jószág 'aranyóra 
lánccal'; sgy. keztyüs paraszt 'rendőr' (vö. prosztó), sgy., Sz. 
emeletes paraszt v. zsarú 'lovas rendőr', T. újmagyar 'cigány', 
Sz. lógépész 'lókupec', Sz. tetübőrze 'Teleki-tér', K. tetüpuslca 
'fésű', Sz. bárány háza· 'templom', Sz. koporsószőg 'dráma-ciga
retta', K. koszvakaró 'borbély', K. visszavető 'fénykép' stb. 

Igen gyakori ·a tulaJdonnevek köznévként való használata. 
Itt sokszor a legnehezebb megtalálni a szó és új jelentése 
között a kapcsolatot. Ilyen E. dorka 'k . .. a', Sz. Adolf 
'atout (adú) ', Sz. Alfonz 'selyemfiú', Sz. András 'rendőr (Mi· 
haszna András)', Sz. lizi 'nap', Sz. mári 'hold', laszlovszky· 
:forint' és igen sok más. 

Érdekes jelensége a jassz-nyelvnek, hogy a köznyelvben 
is meglevő szavakhoz jassznyelvi jelentésükön kívül sokszor 
a köznyelvi jelentés is társul (talán a tudat alatt). 'Ez ma
gyarázza meg azt a jelenséget, hogy, ha bármily okból egy 
köznyelvi szóhoz egy új, jassz-jelentés asszociálódik, a szó köz
nyelvi szinonímái is felvehetik az új linknyelvi jelentést. 1gy 
pl. ruha (cig. ruhi) szó a 'verés' jelentéshez asszociálódván, 
csakhamar sgy. zakó is jelent verést; Sz. (ki)köpni 'vallani' 
(spucken) magával rántja érintkezési asszociáció útján a ki
köhögni igét; a Sz. lapát 'kéz' az evező-re utal; a sgy. gabona
kereskedő 'homosexualis' a buzakereskedő-ből lett stb.; ide· 
tartozik talán a Sz. matróz 'tolvaj' (evezős); de vö. Seefahrer 
stb. Ilyenfélék a csíkos ruha, zebra ruh2, ruhát szakítani ki
fejezések is. E jelenségekkel rokon az ú. n. c a 1 q u e is. 

16. A jelentésváltozásoknak mind a négy kategóriája 
(!. GOMBOCZ, M. - Tört. Nyelvtan IV. Jelentéstan 63 kk.) 
megtalálható, sőt egy -ötödik kategória is van, a konvención, 
megállapodáson alapuló szóátvitel. Ez a csoport különösen a 
hamiskártyások nyelvéből kerül ki; a legtöbb ilyen. szó idegen 
eredetű, bár sokszor eredeti magyarnak látszik. Példák: Sz. 
szerencse 'tök' (Glück), Sz. tessék 'zöld' (belieben), Sz. maga 
jőn 'hetes' (sie v. sie kommen), Sz. mondjik 'nyolcas', Sz. 
lássuk csak 'tizes', Sz. péter 'alsó', Sz. surányi 'makkdisznó', 
Sz. ladány 'felső' (Laudon), Sz. olló 'kilenc', Sz-~ alma 'nem' 
stb. - A konvenciós jelentésváltozásokkal csínján kell bánni, 
mert gyakran kiderül, hogy olyan szavak, melyeket felületes 

3• 



Jldrcú Géza, 

YizHgálat után irleflo rnlf: vo lna az ember, nem fcltéUnniil ide
ta rtoznak (pl. Sz. Deák 'ász': rleák < diá,k <: di <: diszwí) . 

A t:irgykópek haso ulcí ságán alapuló névátvit el mindkút 
fajhiju igen régi, úgyhogy má r a z 1782-i jegyzék biíl t öbb 
példa van rá. Asszimilációs póldák a sok közül: 178:2: ti.~zt
tai·tó 'második flíy,siviiny', 1782: kígyó _ 't.iisző', 1782 : láda 
'koporsú', 178:2: 0/1.onsó 'bilincs', Sz. abrak 'móreg', Sz. ápolni 
'őrizni' ; Sz. bökni 'szúrni', Sz. csirke 'fiatal lány' (innen 
csirke-lcorzó ' .J ózsel'-k örút') , K. kútágas 'akasztófa', Sz. tyúk, 
' nií', Sz. sz11!.:a 'k . . . a'; Sz. csőr 'szá.i', Sz. csulca 'cipő', Sz. 
csónak 'gőzhaj ó ', Sz. furulv ázni 'újjakkal jelt adni', Sz. gajmó 
'pipa', Sz. húr 'förész', Sz. karperec ' rabbilincs', JV. sarkantyú 
'börtönvas', R. lcötöfék 'óra lánc', Sz. lcólcü.sz 'fej', J V. dákó 
'hím.vessző', Sz. leped6 'százkoronás', .Sz. rét v. mez6 'sétatér', 
Sz. mnckó v. medve 'pénzszekrény' (innen med·oenvúzó 'hidegvágó 
acélszerszám' ) , Sz. lilcasztó 'ka t.ona' (lilcasztó 'szokotoló 1 

- • 

lókupec ··• lóval bánó ember -• huszá r -+ katona'), Sz. bokros 
' ijed ős', Sz. lekapcsolni 'elfogni' st b. - Kombinációsak: 1782: 
rút ember 'hóhér', Sz. Alfonz 'selyemfiú', Sz. éhes kuksi 'ki s
forgalmú vásá r, hol kevés lopniva ló akad', Sz. fek ete kuksi 
'vásá r, a hol sok a csendiír', Sz. fácán 'úri nő', Sz. princ 'úri 
cmbor', Sz. hang nélkül 'feket e szemüveg', Sz. hólyag ' lusta, 
but a ' stb. 

f:riutkczési képzottár.sulás a lapján szintén régóta kelet
keznek tolvajnyelvi szavak. f gy 1782: gyertya ég 'vi gyáznak' 
(innen gyertJJázni 'vigyázni, nézni ' ), 1782: jordán 'zsidó', 
Sz. drót 'értesít és', Sz. csókos lcristóf 'tök nyolcas' (egy csó
kol<idzó pür van rnjta), Sz. lovas 'piros hetes', Sz. csónakos 
' pirns nyokas' (a ra.ituk l evő képekről), Sz. frakk 'adósság a 
vendéglőben' (ahol a z adósnak va lamely ruhadarabját szokt ák 
ad ós~fig fejében visszatartani), Sz. hidegre tenni 'megölni', 
Sz. tííz 'l á rm a', JV. avas 'régi', JV. dül 'alszik' stb . _:· Ellen
t étes képzet.tá rsul ásból erednek : Sz. durmncs 'rendő r' (dur
rantani 'lopni'), R . csaló 'becsületes', Sz. zárda 'bordélyház'. 

Nevek hasonlósága a lap.lán végbement jelentésváltozás 
igen ritka. Idetartozik Sz. zsibaj 'zsibvásár' (eredetileg 'osz
tozás' Schiboj), Sz. kovaleve.~ 'aprópénz' (magyarázatát !. 
fent ebb) , K. illem 'úri társaság' (<Sz. illem < JV. ullem 
'tolongás'). 

Annál bőv ebb forrás a. syntagmatikus kapcsolat a lapjá n 
történő jelentésátvitel. Különösen a sportnyelv hemzseg az 
ilyenektő l : százas 'százméteres síkfutás', négyszázas gát 
'négyszá zméteres gátfutás', lövő 'goallövő', vezet 'vezeti a 
fut ók csoporti\it; elől van', iniít 'indítja a futókat, uszóka t '. 
A többi argotbó l is bő,·en van idevágó példánk. 1gy 1782: 

' Szokotol 'a ló fogá t mcgfor.ig.i a (lilcasztia), hogy uz á lla t fi ata la bb
nak lássék". 
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111.indennapi 'kenyér', Sz. degesz 'pénztárca', Sz. angyal
foldi 'rabló', KB. kövér 'disznó', Sz. belső 'szív', Sz. felső 
'emelet', Sz. bemászó 'bemászó tolvai', Sz. botos 'polgári 
rendőr', Sz. robogó 'vonat' (vö. KB. robogó bán) stb. A jel
zett szó marad meg az 1782: sógor 'német' esetében. - A leg
gyakoribb · persze a köznyelvben meglevő tapadásos példák 
analógiáiára készült metafora; így 1782: rikkantó 'kacsa', 
E. csahogó 'kutya', 1782: füles 'ló', JV. ketyegő v. csengő v. 
pityegö 'ó ra', Sz. tollas 'csendőr', 'l'. lassú 'ökör' és igen 
sok más. 

A fentiekben megpróbáltam a magyar argotnak igen váz
latos képét adni. Sok egyéb szempont vethető még fel,1 s a 
vázoltam szempontok is kiépítendők volnának. Mások talán, 
kiigazítva tévedéseimet, tovább fogják folytatni a munkát. 

1 Nem beszéltem a jassz-nyelv morfológiájáról és mondattanár61, bár itt 
is lehetne néhány érdekes megfigyelést tenni (ragozhatatlan Igék; a -ra rag 
meglepő fu nkciógazdagsága ; különös, szójátékos kifejezésmódok, mint pl. JV. 
Sámson cigartttát szini 'állását vesEíteni': Sámson 'kidobott' stb.). 



Kész:Ult: a Könnyliiparl Gépi Adatfeldolgoz:6 V'llalat 

sok1z:oroslt6 részlegében 25 0 péld,nyban 
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