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A vallásos hitvilág szavai a szitkozódásokban 

1. GALGÓCZY LÁSZLÓ a Szitokszóvá vált betegségneveink c. ta
nulmányában (MNy. LXXVII, 188—96) bemutatja, hogy a XVI-XVII. 
századi betegségnevek hogyan váltak egy-egy átkozódó formula 
részeivé, majd szitokszóvá, ma pedig nyelvhasználatunk nyomaté
kosító vagy hangulatkeltő elemeivé. Ezt az utat azonban nemcsak 
azok a szitkozódó nyelvi formák járták be, amelyekben valamelyik 
betegségnév a kulcsszó, hanem azok is, amelyekben a vallási 
hitvilág szavai szerepelnek, továbbá azok az emberi testrészne
vek, amelyekben az anyagcsere bomlástermékeinek egy része távo
zik, maguknak a bomlástermékeknek a neve, azután a nemi élet és 
szerveinek megnevezései állnak kulcsszóként, sőt ezt a fejlődési 
vonalat mutatják a le- és felmenő ági rokonságneveket tartalmazó 
szitkozódások is. Nyelvünk Ízléstelen és durva kifejező eszközei 
között csak két olyan típust ismerek, amelyek általában nem men
tek át ezen a változáson, legfeljebb csak egy-két szavuk. Az 
egyikbe a kakofemizáló szándékkal használt állatnevek, és állati 
testrésznevek tartoznak, a másikba pedig a rokon értelmű sorok 
negatív festői erejű szavai. 

A szitkozódó, káromkodó nyelvi formák többségére az a jel
lemző, hogy tartalmaznak valamilyen kulcsszót, ennek rendszerint 
van egy alapigéje vagy kap valamilyen mondatrészt, esetleg csak 
ragot vagy névelőt. Mennyire illetlen vagy durva egy-egy szitko
zódás, éppen ez a nyelvi megformálás és a beszédhelyzet dönti el, 
de szerepe lehet a hangsúlynak, a hanglejtésnek is. 

2. Dolgozatomban az ízléstelen, durva és indulatokat kifejező 
szavaknak és kifejezéseknek azt a csoportját vizsgálom, amelyek
ben a vallásos hitvilág szavai állnak kulcsszói szerepben, fsten. 
Jézus, Krisztus, szentháromság, szakramentum, a teremtő. Szűz 
Mária, a teremtés, az isten-nyila, istenverés, istenátka, szent
ség, hétszentség, a mindenség, ángyai, ördög, pokol, poncius, az 
ég, mennykő, kirieeleison (í/ram, irgalmazz/) stb. igen sokszor 
szerepelnek a nyelvhasználatban enyhe, tréfás bosszankodás, erő-
sebb indulat vagy nagyfokú düh kifejezésére. Aki e szavakat tar-
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talmazó kifejezéseket használja, arra szoktuk azt mondani: káro
mol valakit vagy valamit, vagy pedig káromkodik. A káromol igénk 
jelentése értelmező szótárunkban: "Vallásos tiszteletben részesü
lő személyeket vagy fogalmakat durva, ocsmány, trágár szavakkal 
gyaláz, szidalmaz", a káromkodik szó jelentését pedig még kiegé
szíti a következőkkel: "... esetleg az ezek nevét helyettesítő 
kifejezéseket durva, gyalázó módon, olykor trágár kapcsolatokban 
emlegeti". A káromol ma is inkább a vallásos nyelvben használa
tos, a káromkodik jelentésköre azonban nagyon kitágult, ma már 
szinte mindenfajta durva és trágár szó és kifejezés beletartozik. 

Az irodalmi emlékeink szinte semmit sem őriztek meg e szit
kozódó, káromkodó formákból, pedig a XVI-XVII. és a XVIII. szá
zadban igen elterjedtek lehettek. Azok a határozatok igazolják 
ezt, amelyeket sok megyénkben, városunkban a törvényhatóságok 
hoztak a "vastag beszéd" terjedésének megfékezésére. 

Kőszeg város tanácsa 1711-ben kimondja : "..az szitkozódás 
ördögadtával, teremtettével, németül pedig a szakramentérozás 
büntetés alatt tilalmaztatik" (MNy. VI, 272). A szakramentumát 
vagy, ahogy Nyugat-Dunántúlon mondják, a szekrementumát és a 
kruci/iar, a kruci/ixumát, a kruci/ixos az osztrák-német katonai 
nyelvhasználatból terjedhetett el, majd jönnek a szakramentum 
magyar megfelelői: a szentségit, a hátszentségit, a jószentsdgit 
stb. Máramarossziget határozata 1595-ben káromkodásért első ízben 
pénzbüntetést, másodszor kézi kalodát, harmadik ismétlődés esetén 
nyilvános megvesszőzést ir elő. 

Marosszék 1610-1718-as határozatai is súlyos büntetéssel 
sújtják a káromkodókat: "Nemzetünkben, hazánkban, sőt székünkben 
is, a káromkodás és szitkozódás annyira eláradott, hogy még a 
gyermekek is gyakorolják, sőt az ifjúság ugyan kevélységből is 
szórja amaz bosszúállásra, Istenfélő embereket irtózásra indító 
teremtettét, adtát és több egyéb afféle az előtt nem is halla
tott, hanem mostan kigondolt újabb újabb káromkodásokat, melyek 
megzaboláztatásokra végeztetett, hogy minden falukban a bírák és 
esküdtek..." a 12 éven aluli gyermekeket nyilvánosan vesszőzzék 
meg, a 12 éven felüliekre pedig szabjanak ki olyan büntetést, 
amelyet a káromkodó személy megérdemel, a büntetés akár halál is 
lehet. 

Küküllő megyében az 1668. évi határozat intézkedik, hogy: 
"Ha ki Isten ellen való szitkokkal, úgymint ördöglelkű, ördög-
atta, ördög anyájú, dühös lelkű és egyéb ahoz hasonlókkal szitko
zódik", első ízben zárják kalodába, másodízben pálcázzák meg. 
Szigorúbb büntetést helyez kilátásba Kézdivásárhely tanácsa. A 
büntetés kiszabásakor már a szitkok között különbséget tesz: 
"Attával, lélekkel szítkozódók"-at az első esetben figyelmeztetni 
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kell, a második esetben pénzbüntetéssel sújtani, harmadik esetben 
pedig nyilvánosan meg kell vesszőzni. "A teremtettével és egyéb 
szemtől szembe való káromkodó szítkokkal szítkozódók"-at első 
ízben jól meg kell büntetni, másodízben meg kell vesszőzni, har
madízben eklézsiakövetésre kell kényszeríteni, s ha ezután sem 
jobbulnak meg, halálra kell őket kövezni (BENKó SAMU, őrszavak. 
Bukarest 1984. 87-88). 

Eger város régi jegyzőkönyveiből (1690-1800-ig) Bakos József 
gyűjtötte össze a szitkozódás, a káromlás és a becstelenltés 
nyelvi formáit. A jegyzőkönyvek tájékoztatnak arról a beszédhely
zetről és valóságháttérről, amelyben nyelvi szerephez jutottak e 
szavak és kifejezések, és tájékoztat arról is, milyen büntetést 
kaptak e nyelvi formák használói. "Ma csak tréfás szitkozódásnak, 
enyhe káromkodásnak tetszenek ezek a megnyilatkozások, de akkor, 
amikor papírra vetették, még büntetést kapott az, aki ajkára 
vette őket. Bár az írásbeliségben tudatosan enyhítettek az egyér
telműen durva nyelvi formán, valójában a korabeli nyelvhasználat
ban még ezeknek a megnyilatkozásoknak is sértő és bántó volt a 
jelentéstartalmi használati értékük". "Ma már humoros, tréfás, s 
a becsületet mélyen nem sértő kifejezésekké szelídültek" - írja 
BAKOS (Nyr. 73:119—24). Ilyen szókat, szószerkezeteket olvasha
tunk a kigyűjtött anyagban: adta teremtette, tüzes menkü üsse 
meg, ördög adta stb. 

Nem csoda, hogy - a szigorú büntetések kilátásba helyezése 
miatt - a XIX. századig az irodalomban e nyelvi formákból szinte 
semmi sem maradt fent. Még a kéziratos szövegkönyvek szerzői, 
illetve másolói és szövegalakítói sem merészkedtek el odáig, hogy 
használják e szitkozódó formákat. Egy 1755-ből származó kurucokat 
gúnyoló vers szinte a legfőbb hibájául a káromló beszédet tartja: 
"Te is kuruc akkor voltál, | Mikor cifrán adtát mondtál, | Isten 
ellen káromkodtál, | Nyelveddel mindent csináltál." (Hatvanhat 
csúfos gajd, Bp. 1983. 204.) 

Azon sem lehet csodálkozni, hogy elég korán megkezdődött e 
szók és kifejezések eufemizálása, megszépítése, egyrészt a szavak 
elcsavarásával, elferdítésével, másrészt névátvitellel. Az eufe
mizmusok a középkor nyerseségével szemben az udvari életben 
fejlődtek ki, főleg Franciaországban, a klasszicizmus fentebb 
stílusa idején, s onnan terjedtek tovább, így hozzánk is (vö. 
ZLINSZKY, Az eufemizmusokról. MNy. XX, 8—9). 

Petőfi Sándor irodalmivá emeli a káromkodást. A Lánggal égő 
teremtette... c. versében írja: "Én egy nagyot káromkodom, |Úgy 
csillapul a haragom." Persze, a Petőfi-féle káromkodások, amelyek 
nála az indulatok levezetésére szolgálnak, ma csak szelíd szitko
zódásnak hatnak, az ő korában azonban az irodalomban szokatlan 
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volt ez a hang, és első kritikusai nem is hagyták szó nélkül. A 
"lánggal égő teremtette/" az "Ejnye, mi az isten-nyila/", a 
"Mennykő szántsa meg a hátad", a "... rézangyalát", "Ördög bújják 
az uradba, Te pedig menj' a pokolba" kifejezéseket, sorokat alan
tasnak és durvának érezték. Nem is követik ebben Petőfit. Annál 
nagyobb számban jelennek meg helyettük az enyhítő, szépítő szók 
és kifejezések. 

Az Isten neve helyett az Istók becenevet találjuk (bizony 
Istók vagy biz' Istók), az istenit helyett istállóját, iskoláját, 
az áldóját, a teremtőjét és a teremtésit helyett teringettét vagy 
terengettét, az adtát és a teremtettét helyett gyakran áll a 
mindenséget szó, Jézus neve helyett a Jebuzeusát, vagy a jégenko
pogóját, az Antikrisztus megszépítése az ántiját, az arkangyalé 
pedig az árgyélusát szóalakkal történt. Arra is van példánk, hogy 
a jelzett szó értelme rátapad a jelzőre: az áldóját neki! (az 
áldó istenit neki), sőt egész mondat értékű káromlást egy szóba 
vonunk össze: a teremburáját (b...om a teremtő urát). Arany János 
Toldijából adatolja ezt nyelvtörténeti szótárunk. 

A XIX. század második felében, de különösen a XX. században 
megsokasodnak a regény- és a drámairodalomban a szépítő és körül
író formák. 

Ma is élnek ezek, elsősorban azonban az idősebb emberek be
szédében, a fiatalságunk is használja, de mintha nem tudná, mit 
helyettesítenek ezek a szavak, szívesebben használják helyettük 
az eredeti formákat. Igaza van BiRó ÁGNEsnek, amikor a következő
ket írja: "Azok, akik nem tanulták meg, hogy a vallásos érzés 
tiszteletben tartása hozzátartozik az alapvető viselkedési nor
mákhoz, az indulatlevezetés elfogadható eszközeinek tekintik eze
ket. Sőt, a vaskosabb kifejezéseket "jólneveltségük" miatt elke
rülve, szándékosan ezeket választják: az Istenit, az Istenbe, a 
hétszentségit stb., nem gondolva arra, hogy a vallásos emberek 
szemében így nem kevésbé látszanak közönségesnek, mintha megte
téznék kifakadásukat egyéb durvaságokkal (Nyelvi divatok. Bp. 
1985. 164). Hogy mennyire így van, igazolja az, hogy napjaink re
gényeiben igen megszaporodtak ezek a kifejezések, a mindennapi 
nyelvhasználatban, a társalgásban szinte elmaradhatatlanok. A 
labdarúgó világbajnokság közvetítőinek a szájából nem egyszer 
hangzottak el az alábbi mondatok: "atyaúristen, hogy lehetett ezt 
a helyzetet kihagyni!" "Hogy az Istenbe lehetett ezt elhibázni!" 

A vallás nyelvéből vett szavakkal kapcsolatban még egy 
jelenségre kell felhívni a figyelmet. Azok a szitkozódó formák, 
amelyek régi betegségnevet tartalmaznak, tiszta formáknak lát
szanak abban az értelemben, hogy a betegségnéven és a hozzátarto
zó alapigén kívül más nyelvi eszközt nem tartalmaznak. Ha valaki 

124 



nyomósltani akarja, a betegségnév elé tesz valamilyen jelzőt vagy 
egy másik betegségnevet: "4 lapos guta üsse meg/" vagy "4 
frász /ene essen bele/" 

A vallásos hitvilág szavai ritkán állnak a nyelvhasználatban 
önmagukban vagy csak az alapigéjükkel (Te Jóisten/ atyaúristen/ 
Ördög ás pokol/ /Íz Isten verje meg/ Vigyen el az ó'rdó'g/ Menj a 
pokolba/ stb.), hanem rendszerint megtoldják még valamilyen más 
nyelvi típusba tartozó durvasággal vagy trágársággal. Pl. "4z 
anyja k...a úristenit/" "/l kutya úristenit/" "/Íz a magasságos 
mennybéli atyaúristen rakja ...." "/Íz isten b...a meg/" stb. 

Ezek nyelvünk legtrágárabb káromkodó formái. 
A vallásos nyelv szavait tartalmazó formák érzelem- és 

indulatkifejező erejét a nyelvi megformálás, a hangsúly, a 
hanglejtés és a beszédhelyzet szabja meg. 

Az úristen/ atyaúristen/ Jesszus Mária/ Jézus Mária Szent 
Józse// a hangsúlytól függően kifejezhetnek csodálkozást, meg
lepetést, bosszankodó vagy kétségbeesett megdöbbenést. Nyelvileg 
megszólítások, tehát tagolatlan mondatok. Kiegészíthetek a fel
szólító segíts vagy segítsetek igealakokkal. Gyakran odakerül 
eléjük a második személyű névmás: Te #risten/ Te atyaúristen/ 
Sokszor jelzőkkel látják el e szókat, és ezzel fokozzák érzelmi 
jellegüket: Te Jó atyaúristen/ Ha birtokos személyragos formában 
használjuk, kétségeesést, elkeseredést, szomorúságot fejezhetünk 
ki velük: l/ram, Isten/ Istenem/ Krisztusom/ l/ram, teremtőm/ Igen 
gyakran mondatokba épülnek, megszólításként, szervetlen mondat
részként. Az igényes nyelvhasználat is elfogadja ezeket, köl
tőink, íróink is gyakran használják ebben a szerepben. 

E szók ragos formái azonban már káromkodás számba mennek, 
akár magukban állnak, akár mondatok részeként, a legtöbbször 
határozott névelővel: /Íz Istenét/ 4 Krisztusát/ /l szentságét/ /! 
mindenséget/ /Íz angyalát/ /l ponciusát/ /l kirielejzomát/ /Íz 
ördögbe is/ Hol az Istenbe van? stb. Nem egyforma súlyúak azonban 
ezek. Sokkal enyhéb szitoknak, káromkodásnak érezzük az angyalát, 
a mindenségit, a teremtését, a ponciusát és az ördögbe is alako
kat, mint a többit. Sőt, az Ördögöt! vagy /Íz ördögöt és menküt! 
alakok ma már módosítószó értékűek, jelentésük: nem. Társadalmunk 
is elfogadja ezeket az indulatok levezetésére, ui. ezek mögött az 
eufemisztikus formák mögött nem érzi már az eredeti jelentést. A 
beszédhelyzet is változtathat ezek stílusértékén. Második szemé
lyű birtokos személyraggal, tehát a beszélgető partnernak irá
nyítva sokkal gorombább formák, mint ha távol levőre vonatkoztat
juk. Mindkét beszédhelyzetben azonban a káromkodások ízléstele
nek, és az udvarias ember nem használja ezeket, jóllehet sokan az 
indulatok levezetésére elfogadható eszköznek tartják. Az enyhítő, 
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jobbító célzattal létrejött szóferdítések (az iskoláját, az is
tállóját) vagy névátvitelek (a mindenséget, a teremtését) megfe
lelően pótolják őket. 

Az isten, az 6'rdög és a pokol szók fordulnak elő leggyakrab
ban a nyelvhasználatban a szitkok kifejezésére, összetett szók 
előtagjaiként, szószerkezetek bővítményeként is gyakran halljuk 
őket, de igen sokszor kerülnek mondatokba, s az alapigéjükkel a 
mondat alany-állítmányi szerkezetét, a gerincét alkotják, vagy 
pedig az alapige valamilyen bővítményei lesznek. Az istenadta, 
istencsapás, istennyila, istenverése, istenverte, fsten/áját, is
tenlovát, ördó'gadta, pokolfajzat, pokolra való szavakkal az in
dulatos ember igen gyakran él. E szavak akkor bántanak, sértenek, 
ha valakit szemtől szembe nevezünk istencsapásnak, istenverésnek, 
ördögadtának, pokolfajzatnak vagy pokolra valónak, s az is nyil
vánvalóvá válik a beszédhelyzetből, hogy nem tréfálkozunk, hanem 
komolyan beszélünk. 

A távol lévőre vonatkoztatni ízléstelenség, dolgokról, tár
gyakról, a valóság valamilyen jelenségéről, annak jellemzésére 
azonban nyugodtan használhatjuk, még a vallásos emberek sem bot
ránkoznak meg rajta. Mikszáth egy hegyi utat jellemzett az isten
verte jelzővel, egy betegséget pedig istencsapásnak nevezett, Vas 
Gereben istenverte időről szól az egyik regényében. Az istenadta 
kifejezhet szánalmat, sajnálkozást ("S a nép, az istenadta nép" -
olvassuk Arany balladájában), de kifejezhet lenézést, megvetést, 
vagy éppen bosszúságot, méltat!ankodást is ("Háborogj hát, isten
adta ideje"... - írja Petőfi). Az istenfáját és istenlovát szépí
tő, enyhítő káromkodásformák. Az előbbi nagyfokú felindulás és 
megütközés kifejezésére szolgáló indulatszó, tulajdonképpen szó-
elferdítésből jött létre. Tehát a szó nem a dísznövényt jelenti. 
Az istenlovát is szépítő szándék hozta létre, ma azonban ebből 
már semmit sem érzünk, humoros szónak tartjuk, és tagadószói 
(nem) értelemben használjuk. Az ördó'gadta, ó'rdögfajzat, pokolfaj
zat, pokolra való a semmirekellő, haszontalan emberek és állatok 
(lovak és kutyák) jelzője. Használatukban a legtöbbször bosszú
ságunk, haragunk, felháborodásunk szólal meg, de gyakran tréfásan 
is használjuk őket. A régi századokban e szókért igen szigorúan 
büntettek, ha azonban valakire sokat mondták, és rá is bizonyí
tották valamilyen cselekedetei alapján, halállal lakolt. 

Az isten, ördög és pokol i képzős alakjai ma az igen gyakran 
használt nyomósító, túlzó jelzők közé tartoznak, elsősorban a 
bizalmas és igénytelenebb társalgási nyelvben. 

A három szó nagyon gyakran fordul elő mondatban, hiányos és 
teljes egyszerű mondatban is, összetett mondat tagmondatában is. 
Különösen felszólító és kérdő mondatokban gyakoriak, s ilyenkor 
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fenyegetést, vagy szitkozódást, átkozódást fejeznek ki. Fenyege
tést hallunk ki a következőkből: Xz fsten legyen neked irgalmas/ 
4z fsten irgalmazzon/ Hol a pokolban voltál? Hová a pokolba tet
ted? Ml az ördög? Szitkozódás, átkozódás van a következőkben: 4z 
fsten büntesse meg/ 4z Isten verje meg/ 4z Isten pusztítsa el/ 4z 
Isten po/ozza meg (Az újabbak közül!) 4z Isten süllyessze el/ 4z 
Isten akárhová tegye/ Klgyen el az ördög/ 4z ördög bújjon beléd/ 
j4z ördög szánkázzon a hátadon/ Menj az ördögbe/ Eredj a pokolba/ 
Menj" a pokol fenekére/ 4 pokolba vele/ A három kulcsszó mellett 
az átkozódásokban gyakran szerepel a ménkű, az istennyila is: 
Csapjon belé az istennyila/ 4 ménkű üssön beléd/ 

E mondatok bántó volta függ a nyelvi megformálástól és a be
szédhelyzettől, attól, kire vagy mire vonatkoztatjuk a mondaniva
lónkat. Nem hiszem, hogy bárki is megsértődhet az ilyen mondaton: 
Hogy az ördög vigye el, már megint késik ez a vonat. Akkor sem 
bántódhat meg, sőt, kifogása sem lehet a mondatunk ellen, ha az 
állítmánya kijelentő mondatban áll: Teri az Isten. Elvitte már az 
ördög. Belebújt a gyerekekbe újra az ördög. Az átkok, a szitkok 
ezekben szólássá szelídültek. 

Sokan azt gondolják, hogy ha a szitkozó, káromkodó mondat 
felét elhallgatják, már illedelmes lesz a beszédük: "dz a magas
ságos mennybéli #r isten " Mindenki tudja azonban azt, 
hogy ilyenkor nem a "verje meg", az "irgalmazzon neki", a "pofoz
za meg", a "süllyessze el" állitmányok valamelyikét nem mondta 
ki a beszélő, hanem valami trágárságot hallgatott el. Az ilyen 
formákkal se botránkoztassuk meg környezetünket! 

BACHÁT LÁSZLÓ 
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