


ALBERT Ernõ

GGoo nnoosszz nnyyeellvv
nnaaggyy ttüü zzeett ggyyúújjtt hhaatt

(Ki vo nat)
A nyelv vét ség rõl (rá ga lom, sér te ge tés,
szá jas ko dás, csú nya be széd stb.) már
Szent Ist ván ki rá lyunk In tel mei és Tör -
vé nyei meg em lé kez nek. VERBÕCZI
Tripartituma (el sõ meg je le né se: 1517) a
vét ség fö löt ti bí rás ko dást és bün te té sé -
nek pénz be li meg vál tá sát is ko di fi kál ja, a
kü lön szé kely tör vé nyek nél is. A nyelv -
vét ség rõl és a fö löt te va ló ítél ke zés rõl, il -
let ve a nyelv vált ság ról (a bün te té se pénz -
be li meg vál tá sá ról) a ké sõb bi ek ben szá -
mos adat is mert. Több szé kely föl di fa lu -
jegy zõ könyv még a 19. szá zad ban is
meg örö kí ti az ilyen vét sé gek kö rül mé -
nye it, és a fa lu si elöl já ró ság ál tal le foly -
ta tott bí rás ko dást.

*
A ma gyar nyelv ben nem vé let le nül ala -

kul tak ki olyan sza vak, szó lá sok, köz mon dás ok,
ame lyek ar ra utal nak, hogy fe le lõs ség gel tar to -
zunk min den ki ej tett szó ért. Kü lö nö sen je len tõ -
sek azok a ki fe je zé sek, ame lyek em ber tár sa ink
meg alá zá sát, becs mér lé sét, igaz ság ta lan rá gal -
ma zá sát szol gál ják. Tán a mai po li ti ku sok is, má -
sok is okul hat ná nak be lõ le, akik oly fe le lõt le nül
gya nú sí ta nak em be re ket or szág-vi lág elõtt, az -
tán, ha be iga zo ló dik köz lé sük igaz ta lan vol ta, el -
ma rad a té ve dés be is me ré se, nem is be szél ve a
bo csá nat ké rés rõl. Egy kis el len õr zés, õse ink fe le -
lõs ség re vo ná si mód ja bi zo nyá ra tisz tes sé ge seb -
bé tud ná ten ni hét köz na pi éle tün ket.

Ha csak né hány szó ra, szó fû zés re gon do -
lunk is e té ma kör bõl, azonnyomban iga zol hat juk:
év szá zad ok so rán mennyi re vi gyáz tak õse ink a
be csü let re, mennyi re el ítél ték a fe le lõt len rá gal -
ma zó kat.

A kö vet ke zõk ben a becs mér lés, igaz ság -
ta lan rá gal ma zás, fe le lõt len fe cse gés sza va i ból
vá lo gat tunk né há nyat: becs mé rel, ka rattyol, hí -
resz tel, ki be szél, ki kür töl, le fe tyel, le szól, lo csog,
meg sza pul, meg szól, nyel ves ke dik, plety kál, szi -
dal maz, szó szá tyár ko dik, trá gár ko dik.

A vén asszony nyel ve éle sebb a bo rot vá -
nál; az asszony fegy ve re a nyelv, so ha meg nem
rozs dá so dik; a nyelv go nosz fegy ver; el fer dí ti
sza va it; egy szer a nyelv éde sít, más kor meg döf,
ke se rít; go nosz nyelv nagy tü zet gyújt hat; ki szö -
kik a szá ján a szó; la ka tot te gyen a szá já ra; mocs -
kos sza va kat mond; ne héz ra kon cá ba tar ta ni a
nyel vet; nem csi nál mos lé kot a szá já ból; nyel vé -
nek ful lánk ja van; nyel ve ve ri meg az asszonyt; õ
a fa lu szá ja; örök ké lepcseg a szá ja; ró zsa ajak,
tö vis nyelv; szá já ra ve szi a fa lu; töb ben vesz tek
el a nyel vek ál tal, mint a fegy ve rek ál tal.

O. NAGY Gá bor kü lön cí men ma gya ráz -
ta a „Nem tesz la ka tot a szá já ra” szó lás mon dá -
sun kat. Meg ál la pí tot ta, hogy fel té te lez he tõ en e
szó lás úgy ho no so dott meg nyel vünk ben, hogy
kel lett len nie olyan bün te té si mód nak, ame lyet
ak kor al kal maz tak, ami kor na gyobb kö zös ség
ká rá ra va la ki áru ló lett, eset leg szit ko zó dott, Is -
tent ká ro mol ta. Al kal ma zá sá nak cél ja a bün te té -
sen kí vül az le he tett, hogy má so kat is el ret tent se -
nek ál ta la ha son ló tet tek tõl, fe le lõt len be széd tõl.

Ré gi nyel vünk ben elõ for dul olyan ki fe je -
zés is, hogy la ka tot vet va la ki nek a szá já ra.

A bün te tõ jog ban nem ma radt fenn olyan
uta lás, amely azt iga zol ta vol na, hogy a nyelv re,
ajak ra sze relt la ka tot a va ló ság ban al kal maz ták
vol na. Ám ki de rült, hogy Ma gyar or szág te rü le -
tén az 1900-as évek ele jén ta lál tak négy ré gi sír -
he lyen is olyan em be ri áll kap csot, amely re egy
vagy két la kat volt sze rel ve.

Ezek ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy
a nyelv, száj, áll meg la ka to lá sát hosszú idõn át, a
12. szá zad tól egé szen a 17. szá za dig is alkal -
mazhatták.1

Mi e lõtt bõ veb ben is rá tér nénk a ma gyar or -
szá gi, er dé lyi nyel ves sé gi tör té ne tek re, a tet te sek
bün te té sé re, em lít sük meg, hogy a ré gi egyip to mi -
ak le vág ták az áru ló nyel vét, Spa nyo lor szág ban
ká rom ko dá sért tet ték ugyan ezt, Nürn berg ben is
nyel ve le vá gá sá val bün tet ték a ká rom ko dót, Hol -
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lan di á ban pe dig tü zes vas sal szúr ták át az is ten -
ká rom ló nyelvét.2

Az em lí tett áll kap csok ra sze relt la ka tok -
kal kap cso lat ban meg kell azért em lí te nünk,
akadt olyan vé le mény is, hogy a meg la ka tolt áll -
kap csok nem a szá já ra nem vi gyá zó em ber bün -
te té se, ha nem va la mely ba bo nás hi e de lem ered-
ménye.3

*
A ma gyar ily vo nat ko zá sú ha gyo má -

nyok ra utal va már az ele jén meg kell ál la pí ta -
nunk, hogy akár csak a ká rom ko dá sok bün te té se,
a rá gal ma zók ra, szit ko zó dók ra, szá jas ko dók ra
vét kü kért az íté let ki mon dá sa egész Ma gya ror -
szá gon, a Du nán túl tól Er dé lyig, Szé kely föl dön,
Há rom szé ken is ha son ló kép pen tör tént.

A la ka to lás sal va ló bün te tést VAJNA
Kár oly eset leg ke le ti, eset leg spa nyol ere de tû nek
vé li, de Szent Ist ván ki rály in tel mei és tör vé nyei
kö zött is elõ ír ták a ko holt ha zug sá go kért a tet tes
nyel vé nek ki vá gá sát.

Így hang zik az ezer éves in te lem:
[20] A rá gal ma zás ról
Ha va la ki ha mis ta nú bi zony sá got tesz,

vagy rá gal ma zó be szé det mond má sok el len, és
hall ga tás ra ké ri õket, hogy az ör dög ra vasz sá gá -
val köl csö nö sen el vá lassza õket, a ha zug ság bû -
né ért csa lárd nyel vé nek két[szeres] elég té tel ét fi -
zes se meg. Ha csak egyet len [em bert] rá gal ma -
zott meg, fosszák meg nyelvétõl.4

Mi lyen bün te té se ket al kal maz tak a nyel -
ves ke dõk re, rá gal ma zók ra Er dély-szer te? 

SZA BÓ Ka tá ról 1584-ben Ko lozs vá ron
ítél kez tek. Vád lói azt ál lí tot ták, hogy bo szor kány,
mely tu do mányt any já tól örö köl te, s leg utóbb
FAZAKASnét az zal fe nye get te, hogy ki vá gat ja
nyel vét. Bi zo nyá ra meg elõ zé sért je len tet ték fel.
A vád lók azt kér ték a bí rók tól, hogy SZA BÓ Ka -
ta „kenoztassek”, majd ha lált szen ved jen.

CSISZÉR Péternét 1597-ben szin tén Ko -
lozs vá ron ál lí tot ták tör vény szék elé, mert kö zön -
sé ges bé kes ség fel bon tó nak tar tot ták, mi vel jám -
bor em be re ket gya lá zott. Te kin tet tel ar ra, hogy
már ko ráb ban is bün tet ték, ez al ka lom mal azt ha -
tá roz ták, hogy nyel vét, mellyel a gya lá za tot ter -
jesz tet te, „mes sék” ki, azu tán zsák ba búj tas sák és
a víz be ves sék, be le öl jék, majd még csú fol ják is.

1648-ban Ko lozs vá ron úgy dön töt tek,
hogy mi vel BENKÕ Bá lint tisz te let len szó kat
mon dott, azt, hogy B. „há za népesteöl ha mis vol -
na ... Meg kevaniuk Tisz tünk szerent, hogi ...
nyel ve ki vonattassek, es an nak utanna fe je ve tet -
tes sék”.

A nyelv ki met szé sé nek gya kor la ta el ter jedt
le he tett, sõt tör vény ke zés nél kül is al kal maz hat ták
egye sek, eset leg csak fe nye get tek ígé re té vel. 

Csík szék ben 1651-ben AMB RUS Fe renc -
né és tár sai az zal fe nye get ték asszony tár su kat,
hogy a tõ lük hal lott tör té ne tet sen ki nek ne mond ja
el, mert ha meg te szi, nyel vét ki met szik éret te.

En nél is ke gyet le nebb volt az a ha tá ro zat,
ame lyet Drabitius ne vû pap el len hoz tak. 1671-
ben GYULAFI Lász ló ír ta TE LE KI Mi hály nak:
„Az sze gény Drabitius ne vû pa pot is meg éget ték.
El sõ ben nyel vé nél fog va pelengérhez sze gez ték,
azu tán ke ze it el vag dal ták, úgy éget ték meg”.

Szin tén pel len gér hez sze gez tet ték 1674-
ben a szé ki re for má tus egy ház me gye vá ló pe res
jegy zõ köny ve sze rint SZENTGYÖRGYIné asz -
szonyt, mert a vád lót kü lön bö zõ he lye ken rá gal -
maz ta, azt is mond ta, hogy meg akar ta erõ sza kol -
ni (violentiat akarta(m) raj ta ten ni). Ha mind eze -
ket nem von ja vissza, kö ve te li, hogy „nyel vét
vonnyák ki es a perengelre sze gez zék”.

Ko lozs vá ron 1726-ban is al kal maz ták
kö zös ség elõt ti meg szé gye ní té sét azok nak, akik -
rõl be bi zo nyí tot ták, hogy má so kat rá gal maz tak.
GÖNTZI Jánosnét ZI LA HI Eke Já nos sza va i val
mél tat la nul becs te le ní tet te meg, ezért a bí rók úgy
ha tá roz tak, hogy a szék há za elõtt „ke mé nyen
meg ve ret tes sék”. De fi gyel mez tet ték ar ra is, ha a
to váb bi ak ban még va la kit „meg mocs kol, nyel ve
is kivágattatik.”5

Ha son ló ítél ke zé se ket to vább  is so rol hat -
nánk, de úgy vél jük, az ed di gi ek is bi zony sá gul
szol gál nak ar ra, hogy a rá gal ma zók egyik ré sze,
már aki ket je len tet tek, min den idõ ben meg kap ta a
kor szo ká sa sze rin ti bün te té sét. Volt idõ szak, ami -
kor túl zott ke gyet len ség gel is.

*
A fen ti sú lyos bün te té sek mel lett, tu laj -

don kép pen ve lük egy idõ ben, olyan el já rást is ki -
ala kí tot tak, amely sze rint bi zo nyos mér té kig eny -
hí tet tek a fe le lõs ség re vo nás mér té kén. Ugyan
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kö zöl ték a nyel ves ke dé sért já ró bün te tést, de azt
a vád lott pénz zel meg vált hat ta. Ezért mond ták
nyelv vált ság nak (emenda linguae). Az ilyen íté -
let azért is ked ve zõ volt, mert a vád lott meg ment -
het te éle tét vagy el ke rül het te tes te meg cson kí tá -
sát, eset le ges kö zös ség elõt ti csú fos meg szé gye -
ní té sét, de a bí rás ko dás ban rész ve võk is job ban
jár tak, hisz a ki sza bott össze gen annak be fi ze té -
se kor meg sza bott arány ban osz toz kod hat tak.

VERBÕCZI Ist ván kü lön fe je ze tet szen -
telt a kér dés nek, az ér de kes ség ked vé ért szé kely -
föl di ki adás ból idéz zük. „A’ Nyelv nek vált sá gá -
ról, és an nak birs ágá ról” rész ben azt ír ta: „A’
Nyelv-váltság-is száz fo rin tot tészen, mely bün -
te tést a’ Ki rály avagy ez Or szág Bí rá ja elõtt tett
ha mis és mél tat lan pa nasz-ért, és gya kor ta ék te -
len és tisz te let len be széd-ért, hogy más tisz tes -
ség bé li em ber nek jó hire és ne ve el len szól, vet -
nek a Bí rák.” A ki fi ze tett összeg nek „két ré sze a’
Bí róé, a’ har ma da pe dig a’ sé rel mes félé”.6

VERBÕCZI Ist ván kü lön fe je zet ben fog -
la ko zott a szé ke lyek tör vé nye i vel is. Meg ál la pí -
tot ta, hogy a szé ke lyek nek „kü lön tör vé nyek és
szo ká sok va gyon”. Eb ben a rész ben is ki tért a
nyelv vált ság ra: „Nyelv vált sá ga pe dig ti zen har -
mad fél fo rin tot” tesz.7

A ké sõb bi ek ben az Er dély ben meg je le nõ
tör vény köny vek ben egy részt VERBÕCZI em lí -
tett nagy össze ge zé sé re, a Tripartitumra hi vat koz -
tak, más részt bõ ví tet ték a sza bá lyo kat az it te ni sa -
já tos sá gok nak, ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en.
Akár kö tet be is gyûj töt ték a ko ráb ban több al ka -
lom mal meg fo gal ma zott tör vé nye ket. Az ilyen
össze ge zés ben is ki tér tek a rá gal ma zók ra. Pl. egy
„Nyelv vált sá ga’ bün te té se” fe je zet ben azt ír ták:
„a’ Ne me sek tõl Ma gyar Or szá gon 100 M[agyar]
For[int]”. Er dély ben 33 ma gyar fo rint, a pa rasz -
tok tól 12 ma gyar fo rint 50 pénz, „a’ Szé ke lyek tõl
12 Ma gyar for. 50 pénz vétetõdik”.8

Székelyudvarhelyen 1555. áp ri lis 28-án
írás ban rög zí tet tek ál ta lá nos sza bályt a szi dal ma -
zás ról, eb bõl az ok irat ból is ki ol vas hat juk, hogy
a rá gal ma zó pénz zel meg vált hat ta bün te té sét:

„32. Ha va la kit kur va fi á nak, áru ló nak,
hi tet len nek mon da nak, és tör vény be jut ván meg -
ta gad ja, hogy nem mon dot ta, ha a más fél bi zo -
nyít ja, hogy õ hoz zá ja bûn te len mon dot ta, ele ven

dí ján, az az ti zen har mad fél fo rin ton ma rad: mert
tisz tes sé gé ben jár. Ha pe dig a bí ró elõtt sze mé -
ben mond ja, hogy õ mon dot ta és meg nem bi zo -
nyít ja, a más fél meg men ti ma gát, õ pe dig nyel -
vén ma rad érette.”9

A fen ti ek szel le mé ben ítél kez tek a bí rák
Ko lozs vá ron, ami kor már 1570-ben al kal maz ták
a nyelv vált sá got mint le he tõ sé get. A bû nös el len
el hang zott vád után a bí rák azt ítél ték, hogy
nyelv vált ság ban fi zes sen 12 dé nár 50 pénzt.

Má sik per ben 1583-ban úgy nyi lat ko zott a
bû nös, hogy nem en ged né nyel ve ki vá gá sát, in -
kább pénzt gyûj te ne össze, s meg vál ta ná nyelvét.10

*
Az em ber tár sak becs mér lé sé nek, meg -

alá zá sá nak, rá gal ma zá sá nak, hír be ho zá sá nak
Há rom szé ken is meg kö ve tel ték a meg bün te té sét.
A bí rák a kor kö ve tel mé nyei sze rint jár tak el.
SZÕCSné GAZ DA Eni kõ szá mos ilyen ese tet is
tárgyal,11 és ar ra fi gyel mez tet, hogy fa lun a 19.
szá zad ele jé ig eze ket a fa lu si tör vény szé ken és az
egy ház lá to ga tás ok al kal má val meg ej tett egy há zi
tör vény szé ken egy aránt tár gyal ták, de mind ke -
vés bé vit ték ki kül sõ em be rek (így a vi zi tá ló egy -
há zi elöl já ró ság) elé.12 Ar ra is ad egy 1723. évi
pél dát, hogy az íté let ho za tal lé nye gé ben fa lun is
az or szá gos tör vény, nem pe dig szo kás jog alap -
ján tör tént: „Er go teczett a Sz[ent] Visita[ti]o
judiciuma[na]k hogy az Approbatam part 3. Tit.
48. Art. 1. Spe ci fi kált bün te té sen maradgyon”.13

Néz zük, mi lyen ese tek rõl ta nús kod nak a
for rá sok: 

1687-ben Há rom szé ken, Kézdiszentléle -
ken je gyez ték le a bí ró kér dé sét:

„Hát azt tudodé vagy hallottade hogy
TOT Jánosné es SEBESIne az fa lun nyelveben
hor doz tak vol na ASZ TA LOS Petert…?” 

Tor ján APOR Ist ván Apor Jó zsef hez
1752-ben írott le ve lé ben szit ko zó dás ról írt: „Ja -
val lom … IMETSnének, hogy a gaz, mocs kos
nyel vet meg fog ja, a Fe le sé ge met ne nyelvellye,
ne mocskollya, mert nem egy bordáb(an) szõt ték
vele”.14

A be csü let ron tá sá ról je gyez tek fel 1792-
ben Ár ko son fe le lõt len ki je len tést. „ÁRKOSI
TEGZÕ Zsig mond gya log ré szen va ló exponálya
az hütösök forumán TEGZÕ Má ria, a TEGZÕ
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Gá bor le á nya el len ... hogy az ... hí ri ben, neviben
megrontotta”.15

A ko ráb bi meg ál la pí tá sok után a 19. szá -
zad ban Há rom szé ken né hány fa lu jegy zõ könyv ben
le je gyez ték a nyelv vált sá gok kö rül mé nye it is.

Pá va köz ség ben 1833-ban nyelv vált ság cí -
men azért bün tet ték meg FERENCZ Jó zse fet és
SÜ TÕ Ta mást 1 ré nes fo rint 15 vál tó kraj cá rért,
mert a fa lu há zá ban „egy mást le hamisgatták”.16

Pá ván BARTHAKár oly ta ní tó, Papolcon
BA RA BÁS Sá mu el „rek tor úr” ír ta a fa lu tör té -
ne tét. Utób bi BA RA BÁS Sa mu nak (1855–
1940), a Szé kely Ok le vél tár VIII. kö te tét össze -
ál lí tó, aka dé mi ai le ve le zõ tag tör té né szünknek az
édes ap ja. BA RA BÁS Sa mu  Szé kely Nem ze ti
Mú ze um nak ha gya té ko zott össze gyûj tött ira tai
utóbb a Sep si szent györgy Ál la mi Le vél tár ba ke -
rül tek. Ezen ira tok kö zött ta lál ha tó az 1850. ja nu -
ár 9-i fel jegy zés, amely ar ról szól, hogy Papol-
con LUK ÁCS Jánosné a fa lu elöl já rói ál tal
„nyelv vált ság ra ítél te tett”, ami azt je len tet te,
hogy egy ma gyar pen gõ fo rin tot kel lett fi zet nie,
mi vel DOMBORA Andrásnéról olyan nem bi zo -
nyít ha tó dol go kat ter jesz tett, ame lyek szá má ra
meg alá zó ak vol tak. Ugyan ak kor ar ra is fi gyel -
mez tet ték LUK ÁCS Jánosnét: ha még ilyen alap -
ta lan rá gal ma kat ter jeszt bár ki rõl, „a fa lu ból ki -
men ni meg in te tett, DOMBORA Andrásné pe dig
be csü le té ben megmarad”.17

HAJ DÚ Fe ren cet és fe le sé gét szin tén
Papolcon, 1852. feb ru ár 11-én tör vény elé idéz -
ték, mert test vér ét, HAJ DÚ Fe ren cet és any ját
tol vaj nak ki a bál ták, sõt any ját „guruzsmány há -
nyó nak” mon dot ták. Mi vel egyik vá dat sem tud -
ták bi zo nyí ta ni, a bí rák ar ra ítél ték HAJ DÚ Fe -
ren cet és fe le sé gét, hogy az „annyát és György
test vér ét min den gya lá za tos sza vá ért kö ves se
meg”, mi vel az „ár tat la nul köl tött rá gal ma zás”,
és „fi zes sen a kö zös ség cassájába” egy ré nes fo -
rin tot. „Ezentulra pe dig öt frt. alatt csen des ség
ajáltatott”. Nem em lí tet ték a bí ró nak já ró dí jat, a
„kö zös ség cassájába” kel lett be fi zet ni ük a bün-
tetést.

Papolci ese ményt örö kí tet tek meg a kö -
vet ke zõ le vél tá ri irat ban is: 1853. áp ri lis 30-án
DOMBORA Istvánné „bi zo nyok ál lí tá sá val pa -
naszt emelt” „BA GOLY Andrásnõ” el len. Azért

tet te, mert BA GOLY Andrásné „õtet s le á nyát a’
mint ta lál ja szem be, utánna és ide ge nek elõtt is
hí ré be ne vé be becs mér li”. „BA GOLY Andrásnõ
becs mér lõ mocs ko ló sza va it” hét ta nú is bi zo nyí -
tot ta, de ha mis nak tar tot ta, sõt „ki vi lág lott, hogy
a’ csen des ség és fe le ba rá ti be csü let el len ennyi re
vét kez ni nem átalja” a vád lott, ezért egy ma gyar
fo rin tot kel lett bün te tés ként fi zet nie. Emel lett a
bí rák az zal is fe nyí tet ték BA GOLY Andrásnét,
hogy „ezutánra akár ki el len rossz szót emel ni
eltiltatott”.

A ta núk ki hall ga tá sa és az íté let ki mon -
dá sa után újabb bí ró sá gi ügy is sor ra ke rült. „BA -
GOLY And rás [a fér je] minekutánna szem be lát -
ta a bi zo nyí tást s nem hogy eze ket bo csá na tért kí -
vá nta vol na bír ni a sér tett fe let, ha nem a’ fe lett az
ellöljáróság elõtt BAJKÓ Sigmond Gaz dasszo -
nyát guruzsmány ké szí tõ nek szid ván, mi vel azt
fel kér de zés után nem tud ta bi zo nyí ta ni ... ezen
ala csony rá ga lo mért õ is egy m. fo rin tig bün tet te -
tett, és mind ma gá nak, mind fe le sé gé nek a’ be -
csü let meg tar tá sa ajáltatott, az írt gazd asszony ok
be csü let ben hagyatván”.18

Be csü let sér tés ért, rá gal ma zá sért Pá ván a
to váb bi ak ban is idéz tek bí rák elé a fa lu ból nyel -
ves ke dõ ket. 

1854. ok tó ber 15-én azért „pa na szol”
BUTYKA Já nos, mert CSEKME Lászlóné a fe -
le sé gét „min den mo csok kal il let te”. A fa lu bí rái
ezt a be csü let sér té sé nek mon dot ták ki, ezért úgy
ha tá roz tak, hogy CSEKME Lászlóné mind
BUTYKA Já nost, mind pe dig fe le sé gét kö ves se
meg. Vét két a fa lu la kos sá ga elõtt is is mer je el.
Ami kor a te le pü lés ap ra ja-nagy ja mi se után a
temp lom elõtt össze gyûlt, ak kor min den ki elõtt
han go san el kel lett mon da nia: „így jár, aki a más
há zát és an nak tu laj do no sát csúf sá gok kal illeti”.

Há rom év vel ké sõbb, 1857-ben szin tén
Pá ván GÁL Fe renc pa na szol ta, hogy Ró zsi le á -
nyát idõs SÜ TÕ Józsefné „fin gosnak” em le get te.
Sú lyos bí tot ta „nyel vé nek el já rá sát” az, hogy
mind ezt ak kor mon dot ta, ami kor idõs MÁ TYÁS
Elek csû ré ben a szom szé dok, is me rõ sök ka lá ká -
ban ga bo nát ros tál tak.

A fel je len tés nyo mán az elöl já ró ság ma -
ga elé idéz te id. SÜ TÕ Józsefnét, aki el is mer te
ki mon dott sza va it. Köz lé sé nek igaz vol tát az zal
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bi zo nyí tot ta, hogy a mon dot ta kat ak kor hal lot ta,
ami kor a le ánnyal és több tár sá val gya log
Kovászna fe lé igye kez tek. Bi zo nyí ta ni azon ban
nem tud ta, mert DO MO KOS Istvánné CZOFOR
Má ria a le ány mel lett ha ladt, de õ sem mit nem
hal lott.

Az elöl já ró ság a be pa nasz ló nak adott
iga zat, a rá gal ma zót el ma rasz tal ta. Ar ra fi gyel -
mez tet te id. SÜ TÕ Józsefnét, hogy hi bát kö ve tett
el, mert sza va i val a le ány tisz tes sé gét ki seb bí tet -
te: „egy ár tat lan le ány jó hír ne vét be mocs kol ni
bûn”, még ak kor is, ha „idõ töl tés nek” szán ta
mon dan dó ját. „Ilyent be csü le tes em ber nem
tesz”. Így id. SÜ TÕ Józsefnét meg fedd ték, 30
kraj cár „nyelv vált ság ra és 1 pen gõ fo rint 40 kr.
költ ség meg té rí tés re” ítélték.Ma nap ság a jegy zõ -
köny vek bõl ki ma rad nak a ha son ló be jegy zé sek,
ta lán a tör vény szé ki jegy zõ köny vek ben le het ne
ha son ló kat ta lál ni, azon ban azt ki mond hat juk:
úgy tû nik, mint ha ma már nem vol na annyi ra
fon tos a be csü let meg vé dé se, má sok rá gal ma zá -
sá nak el ke rü lé se. Ha mis sza vak egész so ra han -
goz hat el nem csak kis kö zös ség elõtt, ha nem or -
szá go san is, s amennyi ben az el hang zott vád nem
iga zo ló dik, akár a men tel mi jog mö gé búj va, az
el kö ve tõ nem tart ja szük sé ges nek a ha mis sá go -
kat ter jesz tõ hi bá ja be is me ré sét, nem be szél ve a
bo csá nat ké rés rõl. Ra vasz ko dó el já rás, ami kor
va la ki el mond ja azo kat a vá da kat, ame lyek rõl
ma ga is tud ja, hogy nem iga zak, az tán hoz zá te szi
a fe le lõs ség elõl va ló me nek vés ként, hogy hal lot -
tam, iga zak-e? Pe dig a go nosz nyelv nagy tü zet
gyújt hat.
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DDaattee pprriivviinndd ccuullppaa lliimmbbiiii,,
rreessppeeccttiivv ggllooaabbaa
rrããssccuummppããrrããrriiii lliimmbbiiii
(Rezumat)

Lucrarea prezintã pe scurt istoria culpei
limbii (înjurie, calomnie, defãimare, jignire,
ofen sã, ocarã, înjurãturi, gâlcevire), judecarea
acesteia, pedeapsa inculpaþilor în Regatul Un -
gariei, apoi în Principatul Transilvaniei ºi în par-
ticular în Secuime. Problema figureazã deja în
Învãþãturile ºi Legile lui ªtefan cel Sfânt, primul
re ge al Ungariei, la începutul celui de-al doilea
mileniu. În Tripartitul lui Ist ván VERBÕCZI,
întocmit dupã rãzboiul þãrãnesc din 1514 condus
de György DÓ ZSA, apare codificatã deja ºi jude-
carea culpei, respectiv posibilitatea rãs-
cumpãrãrii bãneºti a pedepsei sale (gloaba rãs-
cumpãrãrii limbii aplicatã pentru calomnie etc.).
Aceasta se specificã inclusiv la capitolul referitor
la legile aparte ale secuilor. Ulterior se cunosc
numeroase exemple cu descrierea culpei ºi a
judecãrii sale, în protocoale judecãtoreºti, inclu-
siv în protocoalele sãteºti din zona Secuimii,
pânã ºi din sec. al XIX-lea. 

DDaattaa ttoo tthhee HHiissttoorryy 
ooff LLaanngguuaaggee OOffffeennccee
(Abstract)

Language offence (slander, repeated
insult, insolent talk, etc) was mentioned in Hun-
gary in King Stephen's Admonitions and Laws at
the beginning of the 11th century. VERBÕCZI's
Tripartitum (first published in 1517) codifies the
jurisdiction on offence concerning the Székely
laws as well. Later numerous data is known about
the offence, its jurisdiction and ransom. Certain
official reports of the villages in Székelyföld
record the circumstances of these offences and
the jurisdiction executed by the local board.
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