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Titkok nyitja
A magyar tolvajnyelv szótárai 

és szójegyzékei*
A bűnüldözés már régóta felhasználja a nyelvtudomány eszközeit, 
eredményeit. Ez az interdiszciplináris vizsgálat, melyet krimino- 
lisztikai nyelvészetnek szokás nevezni, elsősorban Nagy Ferenc 
munkássága és kitűnő könyve (Kriminalisztikai szövegnyelvészet. 
Bp., 1980) révén lett ismert a szőkébb szakmai körön kívül is. és pél
dául a névtelen levelek szerzőinek azonosításában nyújt segítséget a

Azt már kevesebben tudják, hogy nem
csak a kriminalisztika köszönhet sokat a 
nyelvtudománynak, hanem fordítva is: az 
egyik rendkívül népszerű kutatási területre, 
a csoportnyelvek vizsgálatára a bűnüldözés 
hívta fel a figyelmet, XVIII. századi jegyző
könyvekből tudjuk, hogy a zsiványok nyel
vének megismerését a bíróságok nemcsak 
azért tartották fontosnak, mert ezáltal meg
érthették a bűnözők egymás közötti beszél
getését, hanem azért is, mert a bűnüldöző 
szervek a tolvajnyelv ismeretét és használa
tát -  mint ezt például egy 1782-ből szárma
zó tolvajnyelvi szójegyzék mellé írott kísé
rőszöveg is igazolja -  egyértelműen a bű
nösség egyik bizonyítékának tekintették: 
,,A’ Hajdú városokon bizonyos zsiványokat 
vagy is Vásári Tolvajokat meg fogtak, kik 
magokba térvén ki vallották hogy mitsoda 
Terminusokkal magok között szoktak élni: 
arra nézve F. H. T. K. (= fölséges helytartó 
királyi) Magyar Tanátsnak Kegyelmes Pa-

rantsolattyából azon közöttök folyó Termi
nusok vagy is szók a’végre hirdettetnek 
Kitek (Kegyelmetek) között, hogy azokról 
azon Vásári káros Tolvajokat lég hamarább 
észre vehessék, és mihelyest valakitől ollyan 
Terminusokat hallanának azonnal megra
gadtassák” (Országos Széchényi Könyvtár: 
Föl. Hung. 1581,4. füzet, 45b lap).

A bűnözők ellen való védekezés és le
leplezésük egyik módja tehát a nyelvük 
megismerése volt. Az első, nagyközönség 
számára készült, a különböző bűnöket és 
nyelvüket bemutató könyvecske már címé
vel is mutatja szerzőjének ebbéli szándékát: 
„A rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak 
együttvaló hamis és zavaros beszédeik, ha
sonlóan hamis és titkos cselekedeteik felfe
dezésein összeiratott és kiadattatott a köz
népnek óvakodási hasznára, és a rossz em
berektől való őrizkedéseikre” (Toronyai 
1862). Hasonló cél vezette Nagy Pált is 
Thiele szótárának lefordításakor, mint írja:

*Ez a dolgozat a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (ösztöndíj
szám: 563/1998) és a Bolyai kutatási ösztöndíj támogatásával készült.



TÉKA

„amiként a katonának ellensége fegyverét, 
úgy a bűnügyekkel hajlódénak a tolvajok 
nyelvét ismernie kell" (Nagy P. 1882:3).

Bizonyára ennek a ténynek a felismeré
se vezetett sokakat a bűnüldözés és a bünte
tés-végrehajtás területén dolgozók közül ar
ra, hogy hozzálássanak az argó különböző 
változatainak gyűjtéséhez, tanulmányozá
sához.1 Ehhez kapcsolódva szeretnénk most 
itt közzéadni a magyar tolvajnyelv nyomta
tásban megjelent szójegyzékeinek és szótá
rainak fontosabb könyvészeti adait. Hason
lójellegű tolvajnyelvi bibliográfiák jelentek 
meg már korábban is, azonban ezek megle
hetősen hiányosan sorolják fel a magyar bű
nözők nyelvhasználatának másfél évszáza
da fellelhető nyomtatott forrásait.2

Teljességre ebben a rövid összeállítás
ban nem törekedhettünk, célunk mind
össze a húsz szónál több adatot tartalmazó 
szójegyzékek és a szótárak bemutatása 
volt, amelyeket keletkezésük időrendjében 
sorolunk fel. A művek viszonylag kis szá
ma miatt más szempont (például típusuk) 
szerint nem csoportosítottuk őket. Annyit 
azonban mindenképpen érdemes megje
gyezni, hogy a bűnözők csoportnyelve és 
az ezzel közeli kapcsolatban álló börtön
nyelv a legjobban adatolt magyar szlengtí
pus, amely -  mint maga a bűnözőtársada
lom is -  további olyan belső típusokra3 
bomlik, mint német alapú tolvajnyelvünk 
(2-3), jassznyelv (15, 21), hamiskártyások 
nyelve (6), a betörők argója (30), prostitu
áltak szlengje (28), internálótábor nyelve 
(31), börtönszleng (34-38) stb.

1. A rablóknak, tolvajoknak és kozákok
nak együttvaló hamis és zavaros beszédeik, 
hasonlóan hamis és titkos cselekedeteikfel- 
fedezéséül összeiratott és kiadattatott a 
köznépnek ovakodási hasznára, és a rossz 
emberektől való örizkedéseikre Toronyai

K ároly által Békés Csabán. Pest, 1862.
Toronyai 63 lapos munkájának Máso

dik Szakasza egy hét lapnyi, 177 kifejezést 
tartalmazó kis szójegyzék (27-33), mely
ben a tolvajnyelvi szavakat két-két magyar 
közszóval megmagyarázva közli.

2. Budapesti tolvajnyelv. Rendészeti 
Közlöny, 1/10. (1878. december 4): 76-77. 
A tárcának íródott kis közlemény közel 
hatvan „rósz zsidó-német kifejezést” sorol 
fel. A szerző szerint ezeket még a magyar 
tolvajok is németül beszélve használták 
(mint mondja: „Örülhetünk rajta, hogy a mi 
édes magyar nyelvünket nem piszkolják be 
még a budapesti magyar tolvajok sem”), a 
rövidke szöveg példamondatai is mind né
met nyelvűek.

3. Tolvaj-nyelv (mely Európa legna
gyobb részében nem csak a tolvajok, hanem 
az orgazdák és hozzátartozóik által is hasz- 
náltatik). A. F. Thiele és mások után né
metből magyarra fordította Nagy Pál. főv. 
állam-rendőrségi polgári biztos. Győr, 
1882.

A 83 lapos kis könyvecske A. F. Thiele 
„porosz kir. fenyítőügyi tollnok” Berlin
ben, 1848-ban „Die jüdischen Gauner in 
Deutschland ihre Taktik, ihre Eigenthüm- 
lichkeiten und ihre Sprache” (A zsidó tol
vajok Németországban, taktikájuk, saját
ságaik és nyelvük) címén megjelent mun
kájának fordítása, amely javarészt a nem
zetközi tolvajnyelv szavait tartalmazza, 
bár a fordító a legszükségesebb Ausztriá
ban és Magyarországon használt tolvaj (Je- 
nisch) szavakat is felvette (lásd a Toldalé
kot a 80-2. lapon).

A szótár -  fordításjellegéből követke
zően is -  csak áttételesen tekinthető a ma
gyartolvajnyelv emlékének. Szavai kivétel 
nélkül a német argó kifejezései, bár ezek 
közül számos már abban az időben is (és
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különösen a későbbi évtizedekben) a ma
gyar városi tolvajnyelv szavává vált.

4. A tolvaj élet ismertetése. írta Berkes 
Kálmán fővárosi m. kir. államrendőrségi 
felügyelő. Budapesten 1888

A könyv alapvetően kriminológiai cél
lal íródott, és a bűnözők megismertetésé
nek, bemutatásának egyik eszközeként 
szerepel benne a tolvajnyelvi gyűjtemény. 
Gazdag tolvajnyelvi anyagot tartalmaz, 
van benne egy ismertetés „A tolvajnyelv
ről” (98-100), körülbelül 800 szó a „Tol
vajszavak gyűjteménye” fejezetben (101 
-39), továbbá „Tolvaj számok” (139^40) 
és „Beszélgetések tolvajnyelven” (141— 
82)

Em ű 1889-ben Erdélyi Győző átdolgo
zásában német kiadásban is megjelent (Das 
Leben und Treiben dér Gauner. Nach dem 
Ungarischen („A tolvajélet ismertetése”) 
des kön. ung. Polizei Inspectors, Koloman 
Berkes, deutsch bearbeitet von Victor Er
délyi kön. ung. Polizei beamte. Bp., 1889). 
A német nyelvű kiadás szótára csak az ide
gen eredetű (német, jiddis) szavakat közli, 
a magyar eredetűeket nem (Wörterbuch dér 
Gaunersprache: 95-133)

Berkes Kálmán munkájának tolvaj
nyelvvel foglalkozó része, Nagy Pál szó
tárfordításától eltérően, már „csakis ha
zánkban és Budapesten használt szavak
ból" áll. Berkes szójegyzéke hamar ismert 
lett, későbbi munkákban rendszeresen fel
használták, Endrődy Géza például „A bűn
ügyi nyomozás kézikönyvéiben újrakö
zölte a teljes szótárt, és Jenő-Vető tolvaj
nyelvi szótárában (1900) is hiánytalanul 
megtalálhatók a Berkes gyűjtötte szavak.

5. A bűnügyi nyomozás kézikönyve (a
m. kir. csendőrség, városi- és járási rend
őrhatóságok, valamint a vizsgálóbírók, ki
rályi ügyészségek, s általában a bűnügyek

kel foglalkozó egyének részére). Dr. Grosz 
János grazi cs. kir. államügyész munkája és 
egyéb források nyomán írta: Endrődy Gé
za. Losonc, 1897,2. kiadás: Bp., 1898

A könyv maga új tolvajnyelvi szavakat, 
kifejezéseket nem tartalmaz, mindössze újra- 
közli, „reprodukálja” Berkes szójegyzékét 
(VI. Fejezet. A tolvajnyelvről: 114-40 (a 2. 
kiadásban: 141-72), de rendkívül jó anyagot 
közöl a bűnözők egyéb érintkezési formáiról, 
„a gonosztevők furfangjairól”: A tolvaj-je
lekről a) Az írott, vagy rajzolt jelek (101-6),
b) A némabeszéd és a láthatatlan írás (106-9),
c) Az ösmertető jelek (109-10), d) Hang által 
közvetített jelek (110-1) stb.

6. Kártyajátékok könyve. (A legelterjed
tebb hazai és külföldi kártyajátékok leírása, a 
hamis játék, a roulette, hazárdjátékok s játék- 
barlangok leírásával, a kártyabűvészkedés
sel, a kártyajátékok történetével és a kártya- 
műszavak szótárával bővítve). Szerkesztette: 
Parlaghy Kálmán. Előszóval ellátta Nömös 
Bugaczi és Dombszögi Mokány Bérezi (= 
Ágai Adolf). Számos képpel. Bp., é. n. 
(1898), Második, javított és bővített kiadás: 
é. n. (1907)

Hamis játékosok műszavai: 167-70 (a 2. 
kiadásban: 265-75). A Kártyaműszavak szó
tára tartalmazza a „Hamis játékosok műsza
vai” c. fejezetben felsorolt kifejezéseket is.

7. A magyar tolvajnyelv és szótára. írta és 
gyűjtötte: Jenő Sándor és Vető Imre. Bp., 
1900 (109 lap)

8. A tolvajok nyelve: Rendőri Lapok 13 
(1906): 129 A kis cikk rövid válogatás Je
nő-Vető szótárából.

9. Tábori Kornél: Pesti specialitások. 
Bp., (1908) Pesti csibésznyelv: 112-6. Sok 
szlengszó található az, ,Ahol emberre vadász
nak” fejezetben is: 99-103.

10. Tábori Kornél -  Székely Vladimír: 
A tolvajnép titkai. (A Bűnös Budapest ciklus



TÉKA

folytatása). Bp., 1908. A riportkötet egyik fe
jezete a tolvajnyelv rövid, de pontos áttekinté
se (, A  tolvajnyelv”: 101-6), s van benne egy 
több mint400 szavas szógyűjtemény is („Tol
vaj-szótár”: 107-111)

11. Szemelvény a tolvajnyelvből: Közbiz
tonság, (Rendőri Lapok) 16 (1909):308 Egy 
levél angyalföldi csibésznyelven, szójegy
zékkel.

12. A tolvajnyelv szótára. Kiadja: ABuda- 
pesti Allamrendőrség Főkapitányságának 
Bűnügyi Osztálya. (Melléklet az „Allamrend
őrség” 44-ik rendkívüli számához.) Bp., 1911 
(76 lap)

13. Szegedi tolvajnyelv. (Most állította 
össze a rendőrség): Délmagyarország 3/71. 
(1914. március 26.): 3^1

Széchenyi Miklós és Tóth József detektí
vek a szegedi tolvajnyelv kb. 100 szavát gyűj
tötték össze a cikk szerint, ebből az újság mint
egy hatvan szót közöl. A szavak közül több is 
nyilvánvaló íráshibát tartalmaz. -  A cikk szó
jegyzékét újraközölte: Szűcs János: Szegedi 
tolvajnyelv: Magyar Nyelvőr, 43 (1914): 233.

14. Kenyeres Balázs: A gonosztevők tit
kos értekezéséről. In: Dolgozatok Lechner 
Károly dr. negyedszázados tanári működésé
nek emlékére. írták és kiadták tanítványai és 
tanártársai. Kolozsvár, 1915., 356-67.

15. Pesti jassz-szótár. Összeállította és be
vezetéssel ellátta dr. Kabdebó Oszkár. Me
zőtúr, é. n. (1918). (48 lap)

16. A „linkek” nyelvén. A Rend, 1/33. 
(1921. december 23.):2. A korabeli tolvaj
nyelvből ad közre egy kisebb csokorra valót.

17. Schreiber Dániel: A szerelem a tol
vajnyelv szótárában. Detektív, 4/3. (1922. ja
nuár 18.): 7-8.

18. A magyar tolvajnyelv szótára. Össze
állította Szirmay István, „A Rend” munka
társa. Bevezető tanulmánnyal ellátta dr. Ba
lassa József a „Magyar Nyelvőr” szerkesztő

je. (Mindent Tudok Könyvtár 16. sz.) Bp., 
é.n. (1924) (61 lap)

19. A tolvajnyelv szótára. Összeállították: 
Dr. Kálnay Gyula m. kir. államrendőrség fő
tanácsos, Benkes János m. kir. államrendőr
ségi detektív. Nagykanizsa, 1926, (59 lap)

20. A tolvajnyelv. In: A modem bűnözés. 
I—II. Az előszót írta: Dr. Váry Albert korona- 
ügyész-helyettes, országgyűlési képviselő. 
Szerk.: Turcsányi Gyula. 143 eredeti fény- 
képfelvétel és képillusztráció. Bp., 1929., II, 
406-11.

2 l.A  bűnöző társadalom kialakulása. An
gyalföldi adatgyűjtések, megfigyelések és ta
nulmányok alapján írta: Nemes Lipót. Bp., 
1935. A , jássz” nyelvről egy 38 kifejezésből 
álló kis szójegyzékkel: 27-9.

22. Kemény Gábor: A tolvajnyelv. Ma
gyar Rendőr, 4. (1937):5—7 Terjedelmes szó
jegyzék témakörök szerint rendezve.

23. Kepes Ferenc: A tolvajnyelv. In: Amit 
a detektívnek tudnia kell. A detektívtanfo- 
lyam előadásainak jegyzetei alapján R. Kiss 
Károly dr. detektívfőnök-helyettes irányítása 
mellett szerkesztette Kepes Ferenc rendőr- 
nyomozó őrnagy, tanfolyamparancsnok. Bp., 
1945,192-5

Egy több mint 250 szót tartalmazó szó
jegyzék is található a fejezetben.

24. Vödör: Vagány Feri szenzációs újévi 
nyilatkozata. Népszava, 74/11. (1946. január
13.):8

Tréfás „tolvajnyelvű” cikk, a végén egy 
kis szószedet található („A »gyengébbek« 
kedvéért vagány szó tár”) negyvenegy kifeje
zés magyarázatával.

25. Kiss Károly: A mai magyar tolvaj
nyelv. (BM Tanulmányi és Módszertani Osz
tály) Bp., 1963, (93 lap).

26. Matijevics Lajos: Vajdasági magyar 
argószótár. In: Tanulmányok, 5. (1972):71- 
103.
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27. Nagy F. (szerző neve a Copyright
ból) : Magyar zsargon (tolvajnyelv) szótár. H.
n., 1980. A 18 B6 méretű gépelt lapból álló, 
föltehetőleg kéziratnak készült kis könyvecs
ke az Országos Széchenyi Könyvtárban talál
ható.

28. Zombori Attila: Szexpiaci körséta. 
Bp., 1986. A riportkötetet egy „Argó szótár” 
zárja (236-9). (A prostituáltak nyelvéről állí
tólag az 1990-1991 körül megjelent Prostitu
áltak Világa c. lap egyik számában is találha
tó egy kis szójegyzék, de ennek nem sikerült 
a nyomára bukkanni.)

29. A mai magyar argó kisszótára. Össze
állította Boross József, Szüts (= Szűts) Lász
ló. Bp.,é.n. (1987), (56 lap)

30. Zombori Attila: Mesél az alvilág. 
Betörők. Bp., 1988.

Riportkötet, de van benne egy kis szó
jegyzék „Argókifejezések magyarázata” 
címmel (223-7).

31. Erdey Sándor: A recski tábor rabjai. 
Bp., 1989.

A recski intemálótábor nyelvét egy kis 
szójegyzék mutatja be a könyv végén: 281— 
93.

32. Boross József -  Szűts László: Meg
szólal az alvilág... (A mai magyar argó kis
szótára). Bp., 1990, (48 lap)

33. Jasszok, zsarók, cajkavágók. (Életké
pek a vagányvilágból, ó- és új argószótár). 
Összeállította: Fazakas István. Bp., 1991, 
(176 lap)

Fazakas könyve -  „a »műfaj« szubjektív 
történeti keresztmetszete” akarván lenni-vá
logat a különböző tolvajnyelvi és szlengszó
tárakból, kiegészítve ezt saját gyűjtésével.

34. C. Fehér Ferenc: Szabadlábon. 
(?Cegléd), 1991

Egy többszörösen visszaeső bűnöző szo
ciografikus története a börtönéletről. Az 
egyes szám első személyben elmondott törté

net rendkívül jó börtönszlengben előadott 
szöveg. A könyv végén egy „Zsargon szótár” 
található (122^1).

35. Várhelyi András: Fegyház. ISTAR 
Kiadó Kft. H. n., é. n. (Bp., 1992)

A riportkötet végén egy szótár található a 
börtönszleng leggyakoribb kifejezéseiből 
(210-4.) Ez a szótár válogatás abból a szó
jegyzékből, melynek anyagát az 1960-as 
években Velkei László megyei főügyészségi 
ügyész gyűjtötte a Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtönben, ahol akkor ügyészi törvényességi 
felügyeletet látott el. Gyűjteményéről csak 
néhány újságcikk számolt be (pl. Imre Béla: 
Egy különleges szótár. [„Házer tréfli lett a 
mackós”. Beszélgetés a börtön ügyészével]. 
Kisalföld, 35/217. [1979. szeptember 16.] :5), 
és mindössze Várhelyi András válogatása lá
tott belőle napvilágot.

36. Szabó Krisztina: A börtönnyelv je l
legzetességei szociolingvisztikai szempont
ból. Szociális Munka, 6/2. (1994. április-jú
nius):! 11-21.

A tanulmányhoz egy terjedelmesebb, té
makörök szerint rendezett „Börtönszótár” is 
kapcsolódik.

37. Szabó Edina: Belső szókincs. (A mai 
magyar börtönszleng.) Börtönügyi Szemle, 
17/2. (1998. június):32-45.

A börtönszlenget bemutató tanulmányt 
egy közel 500 szavas, a debreceni és nyíregy
házi büntetés-végrehajtási intézetben 1997- 
ben gyűjtött anyagot feldolgozó szótár zárja.

38. (Bencze Imre:) Rabszótár. Börtön- 
Újság, 7/4. (1998. január 23.-1999. febmár 
19.)

A szerző neve nélkül közölt szójegyzék a 
Börtönújság 8. oldalán jelent meg folytatá
sokban, 1998. január 23. óta. Mintegy 450- 
500 szót és kifejezést tartalmaz.

Kis Tamás
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Felhasznált irodalom
1. Sajnos ezek az egy-két példányban léte

ző, íróasztalfiókokban rejtőző kéziratos mun
kák a kutatók számára elérhetetlenek, hisz leg
többjükről tudomásunk sincsen, pedig ma már 
volna rá mód, hogy kinyomtatás nélkül is hoz
záférhetők legyenek az érdeklődők számára, el
sősorban az interneten. (Lásd például a leggaz
dagabb internetes szlenggyűjteményt: 
http://mnytud.arts.klte.hu/szleng.)

2. Vö. A Pallas Nagy Lexikona, XVI. kö
tet. Bp., 1897, 248 (Tolvajnyelv c. a.), Bálint 
Kelemen: Tolvajnyelv. Magyar Nyelvőr,
26:175, Sági István: A magyar szótárak és 
nyelvtanok könyvészete. Bp., 1922, 38, Csefkó 
Gyula: Adalékok tolvajnyelvi szótáraink köny- 
vészetéhez. Magyar Nyelv, 21:70-2, Bárczi 
Géza: A „pesti nyelv”. Bp., 1932, uő.: Egy régi

adat a magyar tolvajnyelvre. Magyar Nyelv, 
46:276-7, Loványi Gyula, A magyar szótárak 
könyvészetéhez. Magyar Nyelv, 48:200, A ma
gyar stilisztika útja. Szerk.: Szathmári István. 
Bp., 1961. 554, 556, 584, 625, A magyar szak- 
nyelvkutatás bibliográfiája. Szerk.: Csörögi 
István -  Nagy Ferenc. Bp., 1980, Temesi Mi
hály: A magyar nyelvtudomány. Bp., 1980, 
249-50, 382 (352. jegyz.). -  A legteljesebb, az 
argó mellett egyéb szlengfajtákat is tárgyaló 
munka: Kis Tamás: A magyar szlengkutatás 
bibliográfiája. Debrecen, 1996.

3. Jenő és Vető Amagyartolvajnyelv és szó
tárában 1900-ban 1. a közönséges tol vajszókat, 
2. a hamis kártyások, 3. a csirkefogók, 4. a kéj
nők és 5. a lókupecek nyelvét említi a magyar 
tolvajnyelv fő fajaiként (i. m. 31.).
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