
A nagyvárosi nyelv. 
Nyelvtudományi irodalmunkban tudtommal még nem vető-

dött fel az általános értelemben vett „nagyvárosi nyelv" kér-
dése; pedig ez érdekesen szemlélieti a tömeg nyelvalkotó és 
nyelvalakító erejének elevenségét. Néhány vonással megkísér-
lem felvázolni a kérdést. 

Két alapvető" kérdés: 1. Az egyes országok nagyvárosai-
nak nyelve mutat-e különbségeket az általános nyelvhasználat-
fal szemben, tekinthetjük-e mintegy külön nyelvjárásnak? 
2. Az egyes, különböző nyelvterületen levő nagyvárosok nyel-
vének vannak-e azonos sajátságai, amelyek alapján összehason-
lító tanulmány tárgyává tehetők, beszélhetünk-e „a" nagy-
városi nyelvről, vagy csak külön budapesti, bécsi, berlini, párizsi 
s-tb. nyelvről? 

Vegyük először Budapestet. Sokszor felvetődött már a 
kérdés — többnyire irodalmi vitákban, bírálatokban — hogy 
fővárosunknak van-e külön nyelve. Többek között SCHÖPFLIN 
ALADÁR ezt írja: „Miért ne lehetne Budapestnek saját nyelv-
járása? Miért csak a falunak szabad nyelvjárásának lenni? 



Ez is alakulóban van, mint a város lelke, mint ahogy minden 
nyelv mindig alakulóban van." (Nyugat 1933. II. 273.) 

A magyar nyelvjárásokat tárgyaló főbb munkák ( S I M O N Y I , 
BALASSA, H O R G E R , LAZICZIUS) nem szólnak külön budapesti 
nyelvről vagy nyelvjárásról. BALASSA egy jegyzetében felemlíti 
ugyan, de mindjárt tagadja is a lehetőségét: „Nem szólhatunk 
magyar nyelvjárásról az ország fővárosában, Budapesten sem, 
mert a város lakossága, főleg Budáé, eredetileg német volt. 
Ma már a magyar elem nagy többségben van ugyan, de nyelve 
nem fejlődött egyenletesen és önállóan, miután a lakosság az 
ország legkülönbözőbb részéből verődött össze, akik vagy meg-
tartották eredeti nyelvjárásukat, vagy változtatták részint 
kölcsönös hatás folytán, de különösen az írott nyelv befolyása 
alatt . A budapesti gyermek nyelve ma is külön nyelvjárás, de 
nem természetesen fejlődött, hanem az iskola és a könyvek 
alapján alakult, miután a gyermeknek nincs alkalma közvet-
lenül érintkezni a néppel, s úgy sajátítani el anyanyelvét, 
amint az természetesen fejlődik. Nagyban rontja még a buda-
pesti gyermek nyelvét a német nyelv korai haszná'ata, . . . 
úgy, hogy míg más nemzeteknél a főváros nyelve mintaszerű, 
nálunk ép a főváros lakosságának nyelve a legrosszabb." (A ma-
gyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése 1, jegyz.) Nem 
tekintve azt, hogy BALASSA könyve 1891-ben jelent meg, s 
azóta Budapest nyelvállapota nagyot változott, az idézett 
sorok a népnyelvvel foglalkozó akkori tudósok egyoldalú fel-
fogását mutatják, mert a nyelv t e r m é s z e t e s fejlődésének 
törvényeit a népnyelvben keresték, s a nyelvjárások megőrzött 
régiségeivel akarták kiegészíteni a nyelvtörténet adatait. „T e r-
m é s z e t e s " számukra „népi"-t jelentett. Ami ezen kívül 
van, helytelennek tar tot ták. Már pedig világos, hogy Buda-
pesten nyelvjárásról — népnyelvi értelemben — nem lehet szó. 
LAZICZIUS GYULA meg is rója BALASSA felfogását: „Azért nem 
foglalkozni egy város nyelvével, mert ott valamikor más nyel-
ven, illetve más nyelven is beszéltek, a legfurcsább indoko-
lás." (Bevezetés a fonológiába: NyK. X L V I I I , 167, jegyz.) 
A magyar nyelvjárások felosztásánál azonban LAZICZIUS sem 
említi Budapest nyelvét. 

BALASSA „ A pesti nyelvjárás" című cikkében (Nyr. L X I I , 
94—6) visszatér erre a kérdésre. I t t is tagadja külön pesti, 
sőt egyáltalában a nagyvárosi nyelv létezését. Szerinte a párizsi 
vagy londoni nyelv a legtisztább, legszebb irodalmi beszédet 
jelenti. „A nagy európai városok közül talán csak Bécsnek 
van igazi nyelvjárása" — írja (90. 1.), s ezzel legalább elismeri 
azt, hogy nagyvárosnak is lehet külön nyelve. 

BÁRCZI G É Z A „A pesti nyelv" című tanulmánya címe sze-
rint ezzel a nagyvárosi nyelvvel foglalkoznék. A munka elején 
mindjárt meg is állapítja a szerző, hogy a pesti ember tár-
salgási, sőt nem egyszer írott nyelve is általában sok tekin-
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tetben eltér a nem pesti magyar köznyelvtől. Néhány általá-
nosságot mond erről a pesti nyelvről fölemlíti hibáit, s aztán 
áttér a magyar tolva]-, illetőleg jassznyelv, az argót tárgya-
lására. Voltaképen ez a munka tárgya, s szerintünk ez nem 
azonosítható a pesti és általában a nagyvárosi nyelvvel. 

DENGL JÁNOS „Magyar nyelvhelyesség és magyar st í lus" 
című könyvében helyes érzékkel s t í l u s r é t e g e k e t külön-
böztet meg. Nemcsak vízszintes, területi különbségek vannak 
tehát, hanem függőleges rétegeződés, a kifejezésmódnak tár-
sadalomlélektani alapon magyarázható elkülönülése is meg-
figyelhető. „Ugyanaz a nyelv a társadalom különböző rétegei-
ben is lassanként különböző nyelvréteggé alakul, és az embe-
rek nyelvén mindig meglátszik annak a környezetnek a hatása, 
amelyben élnek. így beszélünk aztán irodalmi nyelvről, szak-
nyelvről, köznyelvről, népnyelvről, gyereknyelvről, az utca 
nyelvéről, jassznyelvről stb." (70.) A sor nem lezárt. A köz-
nyelven bellii már nehéz megkülönböztetni az árnyalatokat, 
de nem is sokat törődtek eddig vele. „A stílusrétegeknek egy 
külön neme az alsóbbrendű köznyelv (az utca nye've)" — í r ja 
DENGL. „Ez a köznyelvtől csak egyes pongyola kifejezések és 
a nagyváros kültelki szavai és szólásai dolgában tér el. Rokon 
vele az úgynevezett jassznyelv vagy csibésznyelv." (77.) —-
DENGL szerint az alsóbbrendű köznyelv, az utca nyelve nyil-
ván a nagyváros saját ja, de kérdés, azonosíthatjuk-e „a" nagy-
városi nyelvvel. Mert a nagyvárosi nyelv, ha ilyet feltétele-
zünk, természetesen nem jelentheti csak a legalsóbb társadalmi 
rétegek nyelvi kifejezésmódját, hanem egy milliós tömeg nyelv-
használatának közös sajátságait. A köznyelv és a ÜENGL-féle 
alsóbbrendű köznyelv, az utca nyelve között, vagy helyeseb-
ben ezek felett vagy körül, fel kell vennünk egy újabb nyelv-
réteget, stílusárnyalatot, amelynek határai, körvonalai bizony-
talanok, változók. Könnyen táguló, rugalmas közege magába 
olvasztja a környező stílusrétegeket, jellemző anyagukat fel-
oldja, összekeveri és közvetíti fel, egészen az irodalmi nyelvig. 

A nyelv a közösségi lélek félig ösztönös, félig tudatos 
alkotása, természetes tehát, hogy minden embercsoport, amely 
bizonyos földrajzi egységben, társada'mi közösségben él, a 
maga számára bizonyos tekintetben különálló nyelvet teremt, 
amely az általánosan használt köznyelvtől többé-kevésbbé el-
tér (nyelvjárások, csoportnyelvek). így fejlődhetik ki külön 
nagyvárosi nyelv is. 

Melyek a kialakulás feltételei és tényezői? 
Nagyvárosnak általában azokat nevezzük, amelyeknek 

lakossága egy millió körül vagy azon fölül van. Ez az arány-
lag szűk helyre zsúfolt, bizonyos közösségben élő tömeg az 
alapfeltétele a nagyváiosi nyelv kiválásának. Ha figyelemmel 
kísérjük az európai nagyvárosok lakosságának növekedését, az t 
látjuk, hogy a legtöbbnek lakossága csak a múlt században 



közelítette meg vagy érte el az egy milliót, kivéve Párizst ós 
Londont, amelyeknek kiváltságos helyzete gyorsabbá tette a 
fejlődést, és ezzel együtt — érdekes bizonyíték —: külön nyelv 
kialakulását is. 

De úgy látszik, nemcsak a város lakóinak száma döntő 
tényező a nagyvárosi nyelv kialakulásában, hanem a város fej-
lődésének körülményei és ezzel összefüggésben a lakosság össze-
tétele is. A város keletkezésének gazdasági és politikai okai 
lehetnek. 

Vannak városok, amelyek mintegy természetes módon, ön-
magukból fejlődnek ki, lakosságuk a leszármazás gyökereivel 
kapcsolódik a város múltjának talajába, történelmébe. Az ilyen 
város szükségképen gyarapodik, bővül, de alkotóelemei ugyan-
azok. Lakóinak nyelve nem tér el a környező vidékétől, de 
néha talán zártságánál fogva némi kü^nál ló sajátságokat mu-
tat . Az o'asz városok például politikai különállásuk folytán 
önálló kis szigetek voltak, amelyeknek éppen elszigeteltségük 
miatt külön nyelvjárásuk van még ma is. Róma nyelve is meg-
őrizte jellemző vonásait, és a nagyvárosi nyelv sajátságai alig 
figyelietők meg rajta. Épp így élnek a német dialektusok a 
városok szívében is. 

Vannak azonban „parvenü" városok is, amelyek szinte 
egyik századról a másikra kiemelkednek a földből, t ö r t é n e t i 
vagy gazdasági tényezők hajtóereje folytán. Ezek lakossága 
nem az őslakók természetes szaporodásának eredménye, hanem 
jórészt a betelepedés növelte rohamosan. Minthogy lakóik kü-
lönböző vidékekről jöttek, nem alakulhat ki a városban egy-
séges „nyelvjárás", vagy ha a város nyelve eredetileg a kör-
nyező vidéké volt, azt az egymást keresztező hatások át-
alakítják: dialektus lesz a dialektusban. Kialakul tehát egy 
keveréknyelv, amely azonban az együttélő tömeg egységesítő 
hatására idővel bizonyos azonos vonásokat mutat: kialakul a 
nagyvárosi nyelv. 

A párizsi nyelv, illetőleg a f r a n c i é n , a voltaképeni 
f r a n g a i s kifejlődése a legvilágosabb példa erre. A régi 
Franciaország területén nem volt általános, irodalmi nyelv. 
A nyelvjárások egyenlő értékűek voltak, mindegyik maga is 
irodalmi nyelv. Csak a XII. századtól kezdve hatalmasodik el 
a párizsi, az ile de france-i nyelvjárás. Ennek okai: Párizs 
lesz a királyi székhely, a közigazgatás és szellemi élet köz-
pontja. A párizsi nyelv felsőbbségét már a XII. században 
megerősítik az írók. 

„Si m'escuse de mon langage | Rude malostru et sauvage: | 
Car nés ne sui pas de Paris." — mentegeti magát Boetius egy 
névtelen fordítója. (Id. NYROP, Gram. hist. I , 23 . ) 

Hasonló a londoni nyelv kialakulásának története, bár 
jóval később indul csak meg, a XV. században, amikor az 
angol, mint hivatalos nyelv kiszorítja a franciát, és London 



mint főváros és a kormányzat székhelye, hatását az egész 
országban érvényesíti. London lakosságának nyelve ettől kezdve 
bizonyos tekintetben önálló irányba fejlődött, s az angolok 
külön dialektusnak tekintik, amelynek megvannak a maga ki-
ejtésbeli, hangsúlyozási, jelentéstani és szókészletbeli sajátságai. 
Épp most jelent nieg alapos tanulmány a londoni nyelv kér-
déséről: W I L L I A M MATTHEWS, Cockney past and present. 
A short story of the dialect of London. 1938. 

Miután láttuk, hogy a nagyvárosoknak is lehet és van 
külön nyelvük, nyelvjárásuk, nézzük, melyek ennek a jellemző 
sajátságai. 

Ha egy nagyváros „nyelvjárás"-áról beszélünk, nem ere-
deti értelmében vesszük a „nyelvjárás" -szót. Elsősorban meg 
kell fosztanunk népies mellékízétől. A nyelvjárások történelmi 
és földrajzi viszonyok függvényei, a nagyvárosi nyelv kialaku-
lásában pedig főként gazdasági, társadalmi és tömeglélektani 
tényezők játszanak szerepet. A dialektusok jellege hosszú ideig 
állandó, sokáig megőrzik az ősi állapot sajátságait, amelynek 
mai adványai, és többnyire nagy területen egységesnek vehetők. 
Ezzel szemben a legtöbb nagyvárosi nyelv aránylag újabb 
eredetű, területe kicsiny, de viszont gyors időközökben válto-
zik; szinte azt mondhatjuk, hogy divat áramlatok vonulnak 
végig íaj ta és alakítják egyre újjá. Érdekes adatok vannak 
erre a páiizsi nyelv, vagyis a frangais történetéből. VILLON a 
XV. század végén balladát próbál írni ,,en vieil frangois", de 
nem sikerül neki. A X I I — X I I I . századbeli nyelv úgyszólván 
teljesen ismeretlen előtte. Halála után körülbelül ötven évvel 
MARÓT kiadja a hányatott életű költő verseit, amelyek tele 
vannak a párizsi argót szavaival, s többször emlegeti nyelvé-
nek régiességét, úgyhogy könnyebb megértés végett jegyzetek-
kel látja el a verseket. A XVI. századbeli írók is többször 
említik a nyelvhasználat gyors változását. VAUQUELIN DE LA 
FRESNAYE ezt í r ja egyik szatirájában: „Car depuis quarante 
ans dejá quatre ou cinq fois | La fagon a changé de parler en 
frangois." (Id. NYROP, Gram. hist. I, 3 4 . ) 

Ennek a gyors változásnak több oka van: mindegyik a 
nagyvárosi nyelvnek egy-egy jellemző vonása. 

A pezsgő, eleven élettel és a műveltséggel a nagyvárosi 
lakosság van leginkább kapcsolatban. Az ú j fogalmak és sza-
vak itt lesznek először ismertté, használatossá, sokszor diva-
tossá. A logika és különösen a modern élet egyszerűsítő törek-
vése a szabatos célszerűséget, a „mot propre" használatát 
teszi indokolttá. Ezzel szemben áll a kifejezés újszerűségére
való törekvés, amelynek hatása sokkal érezhetőbb és szinte 
elnyomja a másikat. Játékos kifejező-ösztön és -készség ez, 
amely közel áll a költő nyelvalkotó művészetéhez és sokkal 
erősebb a városi nyelvben, mint a tulajdonképeni nyelvjárá-
sokban, mert a nagyváros lakossága műveltebb, nyelvképző és 



nyelvújító ereje mozgékonyabb, elevenebb, több ösztönzést kap. 
Szinte napról-napra új kifejezések, találó szóképek, mondat-
fordulatok bukkanak fel, éppen megkapó és kifejező erejük 
miatt hamar népszerűvé s így közhe lyé, nyelvi sablonná vál-
nak, s mint ilyenek, egy idő múlva letűnnek a felszínről. Ki-
szorítják őket újabbak, ame'yekre hasonló sors vár. A kifejezés-
készlet, a nagyvárosi nyelv jellemző és legkönnyebben meg-
figyelhető felszíne, folytonos változásban van. Találóan ír ja 
BALLY: „A kifejezés, vagyis az é et ösztönző kényszere sok-
kal parancsolóbb mint a logikáé; a kifejezés elkerüli a tények 
pontos megjelölését és folytonos alkotásra ösztönöz; valójá-
ban semmi sem kopik el annyira, mint ami kifejező; innen az 
új í tás állandó szüksége." (La vie et le langage. 1913. 76.) 

A nagyvárosi nye'v gyors átalakulásának, változásainak 
oka összefügg egyik forrásának: az argót-nak (alvilág nyelve, 
tolvajnyelv) folytonos újjászületésével, felfrissülésével. Az argót 
több ágra oszlik az egyes foglalkozási csoportok szerint, de 
mindegyiknek közös vonása a titkosság: keletkezésük célja az, 
hogy csak a beavatottak számára legyen érthető. Ezért jó-
formán csak szókincse eltérő a köznyelvtől, nyelvtana egyezik 
vele. Az argót éppen létrejöttének célja miatt változik foly-
ton, tehát nem teljesen önkéntelen, természetes nyelvfejlődés 
eredménye, hanem önkényes, tudatos alkotás. Nincs fejlődése, 
csak változása. Ezt igazolják a feljegyzések is, amelyek a 
XVI—XVII. századi magyar katona- és rablónyelv emlékét 
őrizték meg. Ezek a szavak ma már majdnem mind ismeret-
lenek. 

Különös jelenség az argót nagy hatása a köznyelvre és 
főként a nagyvárosok nyelvére. Az élet minden megnyilvánu-
lásában a középosztály utánozza az előkelőket, s aztán tovább 
adja a divatot, modort, szokásokat az alatta levő társadalmi 
rétegeknek. Ez a fe ülről lefelé irányuló hatásáramlat termé-
szetes. De annál furcsább a fordított folyamat, amellyel az 
utca népe visszaadja a kölcsönt: az argót befurakodása a felette 
levő nyelvrétegekbe, még a műveltek beszédébe, sőt a nem 
városi lakosság nyelvébe is. 

Mi magyarázhatja a jassznyelv ilyen hatalmas terjedő-
képességét? BRUNOT a demokrácia hatását lát ja ebben, amely 
ledönti a különbségek válaszfalát a társadalmi osztályok kö-
zött a nyelvhasználat tekintetében is, úgyhogy már a szó-
kincs legaljáról felszivárgó szavak sem keltenek feltétlenül 
visszatetszést. A franciáknál azonban ez a folyamat már régen 
megindult. Ahol az argót több évszázados, ott szókincse bele-
olvadt az alacsonyabb osztályok nyelvébe, sőt a köznyelvbe is. 
Nálunk ez a folyamat most zajlik le a szemünk előtt. Az 
argót népszerűségének tényezői: 1. űjszeiűscge: folyton ú j 
szók keletkeznek, amelyek az újság vaiázsánál fogva hamar 
elterjednek. — 2. A szavak és kifejezések játszi, tréfás hang-



alakja, vagy a bennük megnyilvánuló szemlélet eredetisége. — 
3. Az argotban kifejeződő életfelfogás: csúfondáros hetykeség, 
cinikus közöny, hetvenkedés és bizonyos ál-előkelősködés. — 
4. Nagyvárosban az argotban való jártasság a bennszülött 
ismertetőjele, az otthonosság, a beavatottság nimbuszát adja. 
Szinte tekintélynek számít az, aki több, új, ismeretlen argot-
•szót tud. A jassznyelv terjedésének éppen titkossága adja leg-
fontosabb lélektani okát. „A szavakat, amelyeket az ember 
hall, megjegyzi, mert kifejezőerejüknél fogva meglepők, meg-
ragadják a figyelmet. Az ember ismétli őket, mert érdekesnek, 
mulatságosnak talál ja őket, s mindenki igyekszik egyéni lenni, 
másként beszélni, mint a többiek, s azért használ a szokott-
tói eltérő szavakat vagy kifejezéseket, hogy eredetinek látsszék." 
( C L É M E N T CASCIANI, Histoire de L'argot. J . LA R U E „Diction-
naire d'Argot"-jának bevezetése, 37.) 

Ezeken a lélektani okokon kívül megvan az argot-haszná-
lat fokozott lehetősége a nagyvárosban, ahol az érintkezés 
sokkal erősebb és szélesebb körű, mint másutt. Az argót vál-
tozatai és a különféle csoportnyelvek (sport, katona, munkás, 
diák stb.), társadalmi dialektusok (ugyanazon a helyen élő, 
különböző társadalmi rétegektől használt stílusárnyalatok) 
folytonos kölcsönhatásban, keveredésben vannak. Egy ember 
rendszerint több csoporthoz tartozik életviszonyai miatt, s 
így közvetítője és keverőedénye az egyes csoportnyelveknek. 
Ismert jelenség, hogy csoportnyelvi szavak kibővült vagy álta-
lánosított jelentéssel bejutnak a köznyelvbe, de a nagyváros 
nye'vében ez sokkal nagyobb szerepet játszik. Megfigyelhető 
például újabban a sport és a technika műszavainak meghono-
sodása a nagyvárosi, majd a köznyelvben, amely úgy veszi át 
a csoportnyelvi szavakat, mint a nyelvjárásiakat, ú j színt kap 
általuk. 

A nagyváros belső nyelvkeveredésének élénkségét fokoz-
zák s a nyelvi sablonok kialakulását és terjedését elősegítik: 
újságok, szórakoztató és ponyvaregények, színház és kabaré, 
hirdetésszövegek, divatos dalok, amelyek gyakran népszerűvé 
tesznek egy-egy szólásformát, kifejezéstípust. Ezzel kapcsolat-
ban felvetődik az í ro t t és beszélt nyelv kérdése. Korunkban 
erős eltolódást figyelhetünk meg a lá tható nyelv javára, s ez 
főként a nagyváros lakosságára áll, amely sokkal többet olvas, 
mint a vidékiek. A nagyvárosi embernek lépten-nyomon írott 
vagy nyomtatott szöveg ötlik a szemébe, egész életén át végig-
kíséri a betű, s így természetes, hogy a városi lakosság nagy 
lésze a látó nyelvi típushoz tartozik, s ez a szám valószínű-
leg egyre nő. Az í rot t nyelv hatása a városi ember beszédé-
ben a pontosabb, betűhívebb kiejtés, a nyelvjárások hanyag, 
egyszerűsítő ejtésmódjával szemben. 

A nagyváros szellemi és idegenforgalmi központ, lakóinak 
nyelvhasználatán tehát leginkább nyomot hagy idegen, főként 



a szomszéd országok nyelve. Ez a hatás a szókincsben, szólá-
sokban, mondatsablonokban és mondatszerkesztésben nyilvánul 
meg. Forrása: idegennyelvű olvasmányok, rossz fordítások, kül-
földi utazás, idegenekkel való érintkezés, főként előkelősködés, 
fitogtatás. 

Vizsgálat tárgya lehetne, vájjon a nagyvárosi nyelv, mint 
bizonyos közösségi lélek terméke, mennyit tükröz vissza a 
nemzeti nyelv szelleméből, amelynek határain belül kifejlődött, 
s amelyből végeredményben táplálkozik. Hogy tisztán nem 
őrizheti meg a nemzeti nyelv sajátságait, az természetes. Más 
hatások tömege alatt elhomályosodnak ezek. A faji vonásokon 
kívül, amelyek vidékenként különböző változatokat mutatnak, 
a nyelvben is (nyelvjárások), a nagyvárosnak mint összezsúfolt, 
szoros egységet alkotó közösségnek külön jellege van, amely 
á t i ta t ja nyelvét is. Ennek hatását különféleképen színezi a 
város társadalmi összetételéből, múltjának hagyományaiból 
vagy a jelen viszonyaiból, szellemi áramlataiból, mozgalmaiból 
fakadó sajátos egyénisége, amely egy országon belül is más-más 
arculatot ad a nagyvárosok lelkének. (Városlélektani megfigye-
lések, jellemzés pl. KÖVES TIBOR „Csavargók menetrendje" című 
könyvében. 1936.) Párizs nyelvéről pl. ezt a jellemzést olvas-
hatjuk: „Az utca nyelve könnyed, élénk, vidám, mint a nép, 
amely beszéli, még kegyetlenségében is szellemes." (CASCIANI 
i. m. 36.) Berlinnek is megvan a maga jellegzetes nyelve, amit 
a „berliner Schnauze" és a „berlinern" kifejezések is mutat-
nak. „Sokszor kifogásolják például a berliniek kétségtelenül 
igen erősen kifejlődött gúnyolódó hajlamát, noha e mögött alap-
jában véve a visszásságok és a nevetséges erős megfigyelése 
rejtezik, egészséges kritika, amely nemcsak mások, hanem ön-
maga ellen is irányul, továbbá a tréfa és humor gyermekes 
öröme, végül az a lelki szükséglet, hogy pontos különbséget 
tegyen, akár ítéletét, akár érzését fejezi ki. Erős nyelvalkotó 
tehetsége, főként a hangfestés terén, és nagy képzelőereje 
alkalmilag nyers, durva kifejezésmódra csábítja, amelyben 
azonban mindig van jó adag kedélyesség, és amely sohasem 
rosszindulatú. Főként pedig a tréfás szójátékok és hasonlatok 
bősége olyan képgazdagságot ad a berlini nyelvnek, amelyet 
más nyelvjárásban alig találhatunk meg." (FRITZ R. LACH-
MANN, Berliner Redensarten. Unser Berlin. 1928. 158.) 

A város életének mozzanatai, helyi események, időszerű 
jelenségek mind nyomot hagyhatnak lakosai nyelvében is, szó-
lások alakjában, amelyeknek eredetét, célzatát csak ők isme-
rik, vagy sokszor már előttük is elhomályosult az. 

Leíró szempontból jellemzi a nagyvárosi nyelvet: 1. Terü-
lete kicsiny, hatása erős, széleskörű, a nyelvjárásokkal ellen-
tétben. — 2. Szelleme eleven, játszi. A tréfa, hetyke kötődés, 
humor, gúny és irónia adja meg legtöbbször a kifejezések alap-
hangját. A lépten-nyomon felbukkanó nyelvi alkotásokban ötlet 



és szellemes kifejezőerő nyilvánul meg. — 3. A nagyvárosi 
nyelv elsősorban jelentéstani szempontból tér el a köznyelvtől. 
Sok sajátos szava, kifejezése van. Használatukat a gyorsan 
változó divat irányítja, s részben ameliorativ törekvés jellemzi, 
de még jobban a peiorativ irányú névátvitel. Az előbbiben 
előkelősködés, választékosságra való törekvés nyilvánul meg, 
de az utóbbi is jellemző a nagyvárosi emberre, aki minden 
tekintetben el van kényeztetve, hajlamos mindennek a lebecsü-
lésére. Kifejezései túlzók, érzéseit, értékelését, elragadtatását 
ós nemtetszését mindig új és ú j képekkel, hasonlatokkal, jel-
zőkkel fejezi ki, mert a túlzó kifejezések épen nagy erősségük 
miatt hamar kiégnek, elkopnak. Intenzitás szempontjából nincs 
arányban a kifejezendő tartalom és a kifejezés. — 4. Szókép-
zését a rövidítés, csonkítás jellemzi, kezdőbetűvel jelölik a 
fogalmakat. Egyszerűsítő, időmegtakarító törekvés mutatkozik 
ebben, de néha becéző kedveskedés is. — 5. Nyelvtan, ragozás 
tekintetében általában nincs eltérés a köznyelvtől. — 6. Mondat-
tana sok jellemző vonást mutat. A sajátos vonzatok, mondat-
szerkezetek között sok az idegenszerűség. — 7. Lehetnek 
hangtani eltérések is (Pesten: nyilt e; a franciák uvularis r-je 
Párizsból terjedt el), sőt a hangsúly, a szó- és mondatmelódia 
lejtése is eltérő gyakran a köznyelvétől. 

Ahogy az egyes népek beszédtempója, hangsúlyozásuk ereje, 
szavaik, mondataik hanglejtése vérmérsékletüktől és a kifeje-
zésben megnyilatkozó étosztól függ, épp így eltérő a nagy-
városi ember beszéde ezekből a szempontokból az általános 
nyelvhasználattól, s főként a vidéki emberétől. A városi élet 
gyorsabb, lüktetőbb üteme, folytonos meglepetéseket feldobó 
változatossága, az emberekkel való gyakori érintkezés, az élet-
küzdelem heve élénkebbé, mozgékonyabbá és hangosabbá teszi 
az embert. Más az étosza, mint a vidék nyugalmas egyhangú-
ságában élő csendes, lassú beszédű parasztemberé. Ezért han-
gosabb, gyorsabb a városi ember beszéde, hangsúlyozása gyak-
ran eltér a szabályszerűtől, a mondathangsúly eltolódik, a 
beszédmelódia nagy magasságkülönbségeket mulat, s néha indo-
kolatlan ugrásokat a mindennapi élet legközönségesebb szólá-
saiban is. Sokszor ebben is idegen hatás eredményét látjuk. 
Egyik írónk szerint „talán a legnagyobb bajok egyike a ma-
gyar szó zenei zengésének elmagyartalanodása. Idegenszerű 
éneklés, nyúlongás, szóaprózás, minden szóra kirótt szecska-
hangsúly káros idegen befolyást mutatnak annyiunk beszédé-
ben." (LACZKÓ GÉZA, A magyar nyelv megtipratása. P. Nap!ó 
1938. március 27. 30. 1.) Budapesten a zsidóság rontja erősen 
nyelvünket. Éneklő beszédmodoruk szinte annyira általánossá 
vált, hogy ez „a túlságoskodó hanglejtés jellemzi már jó ideje 
éppen a fővárosi beszédet a bevándorolt lakosság olyan tag-
jainál, akik nem tősgyökeres magyar vidéken születtek és nőttek 
fel" —ír j a GYOMLAY GYULA (Szórend, hangsúly és hanglejtés a 



feltételes-megengedő mondatokban: MNy. XXXIV, 24). Akadt, 
ugyan — mint GYOMLAY említi — már a háború előtt magyar 
író, aki lelkesen magasztalta a budapesti beszéd rendkívüli 
zengzetességét, amely újabb örvendetes haladást, finomodást 
jelent nyelvünk fejlődésében. 

A sok idegenszerűség, az argot-szavak nagy száma, a 
beszéd pongyolasága kétségtelenül szépséghibák a nagyvárosi 
nyelven, s ez az oka, hogy a müveitek, sőt nye'vészeink is 
lenézéssel fordulnak el tőle, nem foglalkoznak vele, csak azért, 
mert rossznak tar t ják . Pedig épp úgy figyelmet érdemel, mint 
bármelyik „népi" nyelvjárás. A nyelvésznek nem szabad csak 
a nyelvhelyesség szempontjából neznie nyelvi jelenségeket, ha-
nem a közösségi lélek megnyilatkozási fo imájá t kell, hogy 
lássa bennük. Ilyen értelemben a nagyvárosi nyelv is „nép-
nyelv", ha beszélői nem művelik is a földet. Megvannak a maga 
figyelemreméltó sajátságai és értékei. „A nagyvárosi szójáiás, 
a párizsi argót, a londoni cockney, a berlini németség, ha nem 
is olyan tősgyökeres, mint a vidéki különnyelvek, szellemesebb 
és fordulataiban több primitív életbölcseséget hordoz a modern 
kor viszonyaira vonatkozólag." (SZERB ANTAL, Magyar iroda-
lomtörténet. 1925. 441) Elevenebb alkotóereje folytonosan ú j 
szavakkal, fordulatokkal, szemléleti és kifejezésformákkal gaz-
dagít ja a nyelvet, s nem minden rossz, ami a nagyváros nyel-
vében kialakul. BALASSA is igazat ad ScHÖPFLiNnek, aki Buda-
pest nyelvét védi: „A magyar nyelv egy ú j színnel fog gaz-
dagodni általa, s ha ez a szín talán szokatlan, azért ki kell 
átkozni a magyarságból?" 

* 

Ezekben próbáltam összegezni gondol ta imat a nagyvárosi 
nyelvről, s kísérletemnek nem is lehet más igénye, mint hogy 
felvesse a kérdést, amelynek kifejtése és részletes tárgyalása 
csak akkor lesz lehetséges, ha néhány nagyváros nyelvéről 
alapos monográfiák állnak rendelkezésre. 

KOVALOVSZKY MIKLÓS. 




