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Köztudott, hogy a magyar 
nyelv bővelkedik a cifra 
káromkodásokban. Azonban 
e kétes dicsőségű tudásunk 
eredete annál kétségesebb. 
Mikor hagyhatta el az első 
szitkozódás az ember száját az 
rejtély. Talán immáron valaki 
nem fizikai erőszakkal, csupán 
verbálisan kívánt elégtételt 
venni embertársán vagy a 
bálványokat ledöntő 
reményvesztettek 
felejtkezhettek meg hitükről és 
tanaikról, amikor csalódottan 
isteneik „ellen fordultak”. Annyi 
biztos, hogy már a Biblia is 
megfogalmazott bizonyos 
tiltásokat az istenkáromló és 
trágár beszéd ellen. 

A magyar nyelvű káromko-
dások etimológiai kutatása 
nehéz feladat elé állítja a 
nyelvkészeket. Az első ismert 
trágár hazai szövegrészletet az 
úgynevezett Dubnici 
krónikában találjuk. Az 1479-
ben összeállított kötetet 
megelőzően nincs nyoma sem 
az írott történelemben, sem a 

hazai jogforrásokban, hogy a 
káromkodás elterjedt lett 
volna. Egyesek szerint bár az 
Árpádok alatt is sok 
viszontagság sújtotta az 
országot, azonban csupán a 
mohácsi vészt követő 
pártoskodásban, harcokban és 
nyomorúságban vesztette el a 
nép a hitét „az Istenhez, s a 
valláshoz, melyet határtalan 
elkeseredésében gyalázni, 
szidni s káromolni kezdett”.1 

Az ország háromrészre 
szakadása előtti időkből 
periratokban nem lelünk 
káromkodásra utaló 
említéseket. Az első országos 
szabályozást is az 1563. évi 42. 
törvénycikkben találhatjuk 
meg. A Habsburg uralom alatti 
diéták döntéseit követően a 
mélyen vallásos II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem – elődei 
példáját követve2 – több ízben 
is fellépett az istenkáromlás és 
a blaszfémia ellen. Kiemelendő 
itt a szabadságharc büntető 
törvénykönyve, az 1707-es 
Edictum Universale, amely 

rendelkezései szerint „a 
büntetés első esetben 
nyilvános megvesszőzés, 
másodszorra megbotozás, s a 
harmadízben visszaeső a 
gyilkos büntetését nyeri el, a 
halált”.3 Ezen szakaszt több 
utasítás is megelőzte, így az 
1703. évi Edictum Militare 
vagy az 1704. június 6-án 
Solton kelt pátens, amelyben a 
fejedelem felszólította a 
nemesi vármegyéket, hogy ne 
csak a katonaság, hanem a civil 
lakosság körében elharapózott 
istenkáromló szokások ellen 
egyaránt lépjenek fel.4 

Vajon miért szorult a – 
későbbi – vezérlő fejedelem 
a megyék segítségére? A 
válasz a rendi korszak nemesi 
vármegyéinek jogában 
keresendő. A megye, mint a 
területi adminisztráció, 
jogszolgáltató és politikai élet 
középpontja többek között 
felelt az országos jog 
kihirdetéséért és 
végrehajtásáért, valamint 
rendelkezett helyi szintű 
jogalkotási felhatalmazással, 
azaz a nemesi vármegye 
legfőbb döntéshozó szerve a 
közgyűlés kötelező érvényű 
helyi normákat hozhatott a 
törvények által nem 
szabályozott ügyekben.5 Ezek 
voltak az úgynevezett megyei 
statútumok. 

A megyei szabályrendeletek 
alkotási jogát először Wer-
bőczy István rögzítette a 
Hármaskönyvben. A 
statútumok azon túl, hogy az 
ország törvényeivel nem 
lehettek ellentétesek, kizárólag 
a közgyűlés illetékességi 
területén, azaz a vármegye 
területén, illetőleg annak 
lakosaira voltak hatályosak. A 
törvényhozás vontatottsága, az 
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elfogadott törvények 
kihirdetési nehézkességei, 
illetve a végrehajtás akadozása 
következtében a megyék a 16. 
századtól egyre szélesebb 
körben éltek diszkrecionális 
jogukkal és alkottak „saját 
jogot”. A jogalkotási munkát a 
megyei jegyző, illetve az erre a 
célra a közgyűlés által 
választott bizottság 
(deputáció) indíthatta meg 
előterjesztésével, amit a 
közgyűlés megtárgyalt és jóvá 
hagyott, majd kihirdetett.6 

Nógrád törvényhatósága – 
minden bizonnyal hallgatva 
a fejedelmi pátensre –, az 
1708. augusztus 25-én tartott 
közgyűlés megállapította, 

hogy „teremtő Istenünk ellen 
mely irtóztató szókkal formált 
káromkodások követtetnek sok 
öreg, közép ifjú sőt gyermeki, 
mind némely nemesi vagy 
nemtelen renden valóktul, 
álmélkodtunk ugyanazoknak 
istentelenségeken és 
vakmerőségeken, mely gonosz 
nyelveknek oly szabad utat 
nyitott, hogy nem tartván az 
káromkodók ellen sok ízben 
publicáltatott [kihirdetett, 
közhírré tétetett], Isten s 
országunk világi törvényeiben, 
statutuminkban felíratott 
büntetésektül, hanyatthomlok 
mennek az veszedelemre”.7 

Majd folytatták: „Valaki az atya, 
fiú és szentlélek Isten ellen 
adtával, teremtettével s egyéb 

rút szitkozódással káromkodik, 
akar nemes, akar nemtelen 
legyen is, az első szitkáért vagy 
hat forintra bűnhődik, vagy 
keményem megpálcáztatik. Ha 
másodszor is elmondja az 
olyan szitkokat, akkor vagy 12 
forintra bűnhődik, vagy 
keményebben megpálcáztatik. 
És ha akkor is nem 
tartózkodván, újabban 
reábizonyosodnak, minden 
kegyelem nélkül hóhér kezére 
adatván, másoknak irtóztató 
példájára kövekkel 
agyonveretik.”.8 Érdemes 
rámutatni, hogy a statútum 
nem tett különbséget nemes 
és nem nemes közt, kiváltságra 
való tekintet nélkül tiltotta a 
káromkodást és egyenlőn 
rendelte büntetni, továbbá a 
hatékony felderítés érdekében 
a megye egyaránt büntetni 
rendelte az esetet elhallgató 
fültanúkat is.9 

A szigorú tilalmak és 
büntetések mennyire 
bizonyultak célravezetőnek 
az nehezen megítélhető, 
mindenesetre megközelítőleg 
száz ilyen per indításáról 
tudunk a 18. századi Nógrád 
megyéből. Többek között 
1714-ben Losoncon egy nőt, – 
aki ittasan az Istent, a 
földesurát és a helység lakóit 
egyaránt szapulta, valamint 
önmagát földre vetve 
ördögnek nevezte saját magát 
– közel halálra, végül ötven 
pálcára és a megyéből való 
kitiltásra ítélték. Ugyancsak 
ismerünk ítéleteket egy 
balassagyarmati városi polgár 
vagy más nógrádi kisnemesek 
és jobbágyok ellenében is.10 
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