
Legénybíró választásakor JiQileskedtek a legények, vagyis gyűjtötték a szavaza-
tokat az általuk jónak tartott paj tásuk számára. A legénybíró maga jelöltette magát, 

' ugyanakkor áldomást fizetett a kocsmában összegyűlt legónytársainak. Ha másik le-
gény is jelentkezett, az is fizetett. A megválasztott legényt az összegyűltek éljenzése 
közben feldobták a levegőbe. Akkor az addig elfogyasztott ital árát neki kellett kifi-
zetnie. Minden falubeli legényre ki. volt osztva a bíróválasztáskor elfogyasztott ital egy 
személyre eső része, s aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt nem lehetett jelen, 
egy éven belül bármikor megihatta a részét. 

A bíróválasztás napján nem mulattak, csak ittak és beszélgettek. A bírónak 
választott legény szeretője leánypolgár lett. A mellé választott esküdtek pedig segítsé-
gére voltak a mulatságok megrendezésében, zenészfogadáson, engedélykérésben, helyi-
ségkérésben, a vigalomban pedig a rend vigyázása volt a feladatuk. Amellett természe-
tesen maguk is részt vettek a múlatásban, táncban. Ha valaki verekedés közben nekik-
ment, akkor az egész legénység rátámadt a garázdálkodóra. 

A legénybíró választásának napja néhány helyen újévkor történt, de a legtöbb 
faluban farsang előtt, vagy farsang után, hamvazószerdán. Egy évre szólt a válasz-
tás. Egymás után kétszer senkit nem választottak meg. Akkorra már katonának men-
tek a bírósorbeliek. 

Zoboralján a második világháború után szűnt meg a legénybírók működése, mikor 
a fiatalok a közeli városokba kerültek munkára . 

Pusztainé Madar Ilona 

A pécsi pénz, 1919—1921 

Az önálló magyar bankjegy történetében vannak igen érdekes, szinte egyáltalán 
nem ismert epizódok. Az 1919-es esztendő évfordulójához kapcsolódik két magyar 
pénznem terve, illetve kiadása. 

A független magyar proletárállamban a „kék", valamint a „fehér pénz" szabá-
lyozta, helyesebben szerette volna szabályozni az árucserét, a pénzügyi életet. A me-
rőben ú j világnézeti alapokon álló tanácsállam — önállóságát kifejezendő — pénz-
kiadási terveket dolgozott ki. A magyar tanácspénzeket érc és papír anyagból szeret-
ték volna megjelentetni. Fedezettel — gazdasági háttérrel, nemesfém bányákkal, va-
lutáris .kincsekkel, külföldi kölcsönnel — nem rendelkeztek s nem is tudhat ták azt 13-3 
nap alatt előteremteni. A m elvi és hazafias szilárdságukat bizonyítja, hogy Beck ödön 
Fülöp pel elkészíttették a tanácsvaluta pénzterveit. 

Az éremművész bronz és ezüst fémanyagból egyszerű, de markáns díszítésű pén-
zeket tervezett 10, 20, 200 koronás címletekben. Feliratként e terven az ismert jel-
szó: VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!, továbbá MAGYARORSZÁGI TA-
NÁCSKÖZTÁRSASÁG olvasható. Domborított része egy szoborcsoporttal a munkás-
paraszt szövetséget jelképezi. A kibocsátandó papírpénzeknek hasonló külső megjele-
nítését tervezték, amely egyaránt megfelelt nemzeti hagyományainknak, ízlésünknek 
és a proletárállam eszmeiségének. A tervek sajnos nem valósulhattak meg, csupán egy-
két próbapéldány gazdagít ja néhány szenvedélyes numismatikus gyűjteményét. 

A budapesti tervekkel egyidőben déli városunkban, Pécsett saját bankjegy, az 
akkori megfogalmazás szerint „Pécs szabad királyi város pénztárjegye" jelent meg a 
forgalomban. Pécs hazánk déli területeivel együtt ekkoriban szerb királyi megszállás 
alatt állott, hiszen az itteni szénbányák lá t ták el a Balkán legnagyobb ál lamává növe-
kedett Jugoszláviát energiahordozó ásványkinccsel. E területet csupán megszállták, ok-
kupálták, de nem annektálhatták, vagyis nem nyilváníthatták törvényesen a s z e r b -
horvát—szlovén (röviden SHS) állam elidegeníthetetlen részévé. Ebben az átmeneti 
állapotban Pécs területenkívüliséget élvezett — avagy szenvedett! Bizonyos haladó, 
baloldali irányzatoknak kedvezett ez a „státus quo", de mást, többek között a pénz-
ügyi életet alapelemeire roncsolta szét! Bankjegyhiány lépett föl, a városban nem for-
gott értékmérő pénznem, zűrzavaros cserekereskedelem, primitív árukapcsolatok ve-
szélye fenyegetett. Sem magyar, sem más valuta nem áramlott ide kellő mennyiségben, 
tehát önálló értékmérő és szabályozó eszköz kellett. 
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Pécs város lassan-lassan az ókori és a középkori városállamok teljes állami szer-
vezetére kényszerült berendezkedni, szűkös földrajzi határai között, a szerb szuronyok 
árnyékában. Ennek a parányi, állami jellegű létnek egyik kifejezője és terméke volt 
a pécsi szabad királyi város pénztárjegye, amely csupán számunkra és hatvan év múl-
tán örvendetes kuriózum. A maga korábain alig-alig tudta betölteni rendeltetését, az 
értékálló, hosszabb távon stabilizáló és értékmérő eszköz rendeltetését. 

A pénztárjegy kiadását a város tanácsa 1919. első felében határozta el, s az 
1919/5512. számú rendeletével szabályozta. A kiadást, megjelenést 1919. április 4-re te-
het jük. Eredetileg 10 millió korona értékben kívánták kibocsátani. Kronológiai sor-
rendben először a tízkoronás címletű jelent meg a forgalomban. Két változatát ad ták 
ki : a fekete rozettával és a fekete csillaggal jelölteket, s mint a későbbi bankjegyeket, 
ezt is a három városatya látta el kézjegyével. (NencLtvich Andor polgármester, Deutsch 
Kornél főszámvető, Sziebert Antal főpénztáros). 

A tízkoronás bankjegy kiállítása egyébként pur i tánnak ítélhető. (Méretei: 13x8 
cm). Fehér papírlapon zöldes városcímer és egyéb díszek keretében feketével írták a 
szokásos pánzfeliratot: Ezen pénztárjegy utánzása büntetendő, törvénykönyvbe üt-
közik. 

A későbbiekben más címletek is megjelentek a mediterrán légkörű város pénztá-
rában, mégpedig két-, öt-, az említett tíz-, húsz- és ötven-, valamint a szintén papírból 
készült tíz-, húsz-, ötvenfilléres „mini" bankók. (Méreteik azonosak voltak: 6,8x4,5 
cm). Valamennyi címlet több kiadást élt meg, s a szerb megszállás végéig forgalmaz-
ták őket, ám tényleges rendeltetésüknek csekélyke eredménnyel feleltek meg, a vá -
zolt nehézségek miat t . 

A pécsi kiadású — és ál talában valamennyi pénznem — megítélésénél cseppet 
sem közömbös a külső megjelenítés, a díszítés, a szín, az ábrázolás, röviden: az esz-
tétikum. Pécs törvényhatósági város pénzei e tekintetben megfeleltek a magyar bank-
jegyek átlagos színvonalának. Különösen az 1920-ban kiadott két- és ötkoronás bankó 
volt látványos kivitelezésű. 

A kétkoronás nagysága 12x7 cm. A színe zöldeskék, mélybarna szöveggel. A finom 
kivitelezésű lapon a város történelmi magvának képe látható, a Mecsek feltornyosuló 
hegyeinek előterében. 

Az ötkoronás színskálája a barna és a drapp különböző árnyalataiból tevődik 
össze. Grafikája meglepően f inom vonalvezetésű, jellegzetes pécsi motívumot, a dzsámit 
örökíti meg. A hát térben magasodik a közismert muzulmán építmény, az előtérben 
mitologikus jelenet ihletett rajza látható; az egymástól eltérő kultúrkörök motívumai 
— mint Pécs város életében — az ábrázoláson is harmonikusan olvadnak össze. A pénz 
bal sarkában a vá ros 1780-ban adományozott címere függ. A bankjegy másik oldalán 
a székesegyház építésének jelenetét ismerhetjük föl, ahogy a munkások ruházatából 
kivehető, a XI. századi építkezést ábrázolja, vagyis Pécs város történetének egyik sar-
kalatos korszakát és intézményét! 

Ez a numizmatikai különlegesség egyben Pécs város történetének egyik érdekes 
és eddig kellően nem méltatott epizódja is. 

Zóka László 

A Kiskanizsai Szótár 

A Kiskanizsai Szótár anyagát 1950 decemberében kezdtem gyűjteni és 1955 végén 
hagytam abba. Hangsúlyozom, hogy abbahagytam, nem befejeztem. A gyűjtött anyagot 
először 1957-ben szerkesztettem szótárrá, s a Magyar Nyelvőr nyelvjárási anyaggyűjtő 
versenyén 1958-ban jutalmat kapott.1 S ezzel már benne is vagyok a problémák köze-
pében, amit Kiss Jenő (a készülő Mihályi szótár szerkesztője) a Magyar Nyelv 1973. 
évfolyamában így fogalmazott meg: „Akad-e vállalkozó nyelvész vagy bizonyos nyelvé-
szeti képzettséget elsajátí tani kész nem-nyelvész, aki temérdek időt, energiát feláldoz-
ni képes, s e »sokszor végtelennek látszó munkához« (OrmSz. VI) szükséges kitartás-
sal rendelkezik"?2 

1 N y e l v ő r 1959. 211—214. o l d . 
2 M a g y a r N y e l v (1973) 502. o l d . 
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