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A kisbíró
A kisbíró feladatait legrövidebben úgy lehet összefoglalni, hogy országunkban ő volt a falu-
si, városi közigazgatás mindenese, szolgája. Elnevezése jelzi, hogy a település bírája (és más 
vezetője) általa intézkedett. Kifejezőek további elnevezései: községi szolga, város cselédje, 
dobos, és a ritkábban használt gornyik, plájás. A kisbírói szolgálat már a feudalizmus idején 
létezett: a jobbágyok, telkes gazdák egymást követően állították ki a kisbírót, leginkább al-
kalmazottaikat vagy fi aikat bocsátották az elöljáróság rendelkezésére. A szolgálat időtarta-
ma általában fél évig tartott. Volt ahol télen a földtelenek, nyáron a földtulajdonosok látták 
el a kötelezettséget (téli-nyári kisbírók). Aki ennek nem tudott eleget tenni, más személyt 
küldött maga helyett. Egyes településeken választással töltötték be ezt a szerény tisztséget. 
A polgári korban a település fi zetett szolgájaként, annak alkalmazásában álltak. Egyen-
ruhát vagy arra emlékeztető öltözetet viseltek. Több településen a kezükben bírói pálcára 
vagy botra emlékeztető, szolgálatukat jelképező kisbírói pálcát hordtak. 

Munkakörüket gyalog látták el, a két világháború között egyes településeken már kerék-
páron. Szerény fi zetést kaptak, a feladatra mégis akadt jelentkező. Jogviszonyuk határo-
zatlan, máskor határozott időre szólt. Határozott idő esetén a szorgalmas kisbíró többször, 
sőt, sokszor elnyerte a megbízatást. Volt, ahol apáról fi úra szállt a tevékenység. Jellegzetes 
feladatukként a település meghatározott pontjain dobszó után hivatalos hirdetményeket 
tettek közzé. A hirdetnivalókat általában publikációs könyvbe jegyezték be, a kisbíró az 
abban foglaltakat olvasta fel. A hirdetmények-
nek sajátos nyelvezetük volt, amelyhez jellegze-
tes közlési mód társult. A hivatalos hirdetések, 
vagyis az országos és helyi rendelkezések, közlé-
sek mellett magánhíreket, ipari és kereskedelmi 
reklámokat, árveréseket, kiárusításokat, szemé-
lyes üzeneteket is közöltek. Ennek díja egyes te-
lepüléseken a kisbíró fi zetésének kiegészítésére 
szolgált. Vásáros helyeken az élelmesebbjének 
szép bevétele származott a magánhirdetésekből. 
A felvidéki városokban nem dobszó, hanem kürt 
vagy harsona hangja után közölték a hirdetést. 
A kisbíró fő kötelezettségei a község- vagy város-
házához, az ottani vezetőkhöz kapcsolódtak.1

A kiegyezés után, a polgári korban sem az 
1871. évi XVIII. tc. (Ktc. 1.), sem az 1886. évi 
XXII. tc. (Ktc. 2.) nem tartalmazott rendelkezést 
sem a kisbíróról, sem a hirdetés dobolás útján 
történő formájáról. Mégis fi gyelemre méltóak a 
két községi törvénynek témánkhoz kapcsolódó 
egyes rendelkezései. Mindegyikben a községben 
szokott módon vagy szokásos módon történő 
kihirdetésről rendelkezett a jogalkotó. A Ktc. 
1. 41.§ és a Ktc. 2. 39.§ egyaránt azt tartalmazza, 

1 Tárkány Szücs 1978. 195–197.; 1980. 205–206. 
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hogy a helyi választásnál a választók közszemlére tett névjegyzékének megtekintése, ész-
revételezése kapcsán az elöljáróság a tudnivalókat „bemondás, falragasz vagy más szokásos 
módon hirdeti ki”. A Ktc. 1. 106.§ illetve a Ktc. 2. 113.§ pedig azt mondja ki, hogy a községi 
vagyonnal kapcsolatban meghatározott képviselő-testületi határozatok „a községben szo-
kott módon szabályszerűleg kihirdetendők”. A szokott módon hirdetés az abban a korban 
még gyakori, sőt, az összes településre fi gyelemmel elsődlegesnek nevezhető, dobszó útjáni 
közzétételt jelentette. A jogalkotó ilyen módon helyi jogszokást ismert el. Inkább jogszo-
kást, mint szokásjogot, mivel a dobszóval hirdetésben településekként voltak különbségek.

A helyben szokásos módon kihirdetés formula a későbbi jogszabályokban is megmaradt, 
úgy az 1950-nel kezdődő tanácsi, mint az 1990 utáni önkormányzati időszakban.

Sárkeresztes (Fejér m.) egykori nagyközség népi jogélete kapcsán vizsgáltam a telepü-
lés kisbíróinak jogállását, feladatait. Bár az adatok a források hiánya miatt meglehetősen 
hézagosak. A Ktc. 2. mint irányadó jogszabály alapján Sárkeresztesen 1888-ban került sor 
a nagyközség szervezési és szervezeti szabályrendelet megalkotására. A jogi normában a 
szolgaszemélyzet körében feltüntetésre került két kisbíró, akik a bíró és a jegyző által ke-
rültek felfogadásra, illetve elbocsátásra. Az, hogy határozott vagy határozatlan időre, az 
okiratból nem derül ki. Viszont tartalmazza a szabályrendelet, hogy a kisbírók a bíró és 
a jegyző parancsainak feltétlenül engedelmeskedni tartoznak. Kettejük fi zetése összesen 
60 forint volt. 1890-ben a nagyközségi szervezetben változatlanul két kisbíró szerepelt. A 
szolgaszemélyzet, így az ő napidíjukat 25 krajcárban állapították meg.2 1900-ban a kisbírók 
együttes fi zetését 200 koronára emelték fel,3 ami személyenként 100 forintnak felelt meg.

A két világháború között egy kisbírót alkalmazott a település. Kezdeti díjazásán látszott 
a forradalmak utáni idők infl ációja: egyrészt az emelkedő készpénzfi zetésben, másrészt 
abban, hogy növekvő mértékben természetben kapta a bérezést. A díjazás 1922–1924-ben 
három elemből tevődött össze. Készpénz fi zetésként 1922-ben 4000, a következő évben 
28 000 koronát kapott (1924-re nincs adat.). Természetben 1922-ben még csak 2 lánc rétet; 
a következő évben 3 mázsa búzát, 1 lánc rétet és 2 magyar hold szántóföldet; 1924-ben 5,5 
mázsa búzát, 1 lánc rétet és 1 magyar hold földet. A levélhordásért darabonként 20 fi llért, 
majd 1923–1924-ben 10 koronát kapott.4 Tehát már 1945 előtt összekapcsolódott a szűkebb 
értelmű kisbírói és a levélhordási („postási”) tevékenység. A hivatali működtetésbe tartozó 
feladatait a visszaemlékezők úgy foglalták össze, hogy az három fő területet érintett: a köz-
ségházán belüli ténykedést, a kézbesítést és a hirdetést. Részleteiben az első a hivatali helyi-
ségek rendben és tisztán tartására, szellőztetésére, hidegebb időben a tűzifa összevágására, 
behordására, a helyiségek fűtésére, a vezetők részére különféle szolgálatok ellátására, uta-
sításaik teljesítésére, a szükséges fi zikai munkák elvégzésére terjedt ki. A kézbesítés hiva-
talos iratok és szóbeli üzenetek továbbításában nyilvánult meg valamint a levélhordásban. 
Számos alkalommal a kisbírót küldték a bíróért. Ide kapcsolódóan két tipikus esetkört kell 
kiemelni. Egyrészt, amikor a jegyző a bírót a községházára hívatta, azt a kisbíró küldésével 
tette. Másrészt, amikor valamilyen feszültség, veszélyhelyzet alakult ki a községben, őt sza-
lasztották a rendet teremtő bíróért. A kisbíró szükség szerint elkísérte a bírót falun kívüli 
útjára és községen belüli tevékenysége, ellenőrzése során. 

A leginkább közérdeklődésre számot tartó, leglátványosabb feladata a hirdetmények 
(rendeletek, határozatok, rendelkezések, közlemények) közhírré tétele, vagyis kidobolása 

2 MNL FML IV. 427. Egy lánc 1600 négyszögöl, egy magyar hold 1200 négyszögöl. 
3 MNL FML Alispáni iratok, 1883–1908. Sárkeresztes.
4 MNL FML Fejér  Megyei Törvényhatósági Bizottság Jegyzőkönyvei 1919–1928. 
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volt. Ehhez elengedhetetlen eszközül a vállszíjjal ellátott dob szolgált, a két dobverővel. 
Meglepő módon a dob az 1892. évi igen részletes sárkeresztesi községi vagyonleltárban 
nem szerepelt. Pedig ez a nélkülözhetetlen eszköz egyben a jelképévé vált. Annál is inkább, 
mivel a településen a kisbírói pálca sem az iratokban nem szerepelt, sem az adatközlők nem 
hallottak róla. A dob viszont egyes településeken a kisbíró névadója lett: dobos. A Sárke-
resztessel szomszédos településen, Zámolyon pedig az utolsó kisbíró ragadványneve Dobos 
Margit volt. Valódi nevét – Menyhárt Ferencné – sokan nem is tudták.5

Sárkeresztesen a kihirdetésre kerülő köz- és magánhirdetményekről a jegyző döntött. 
Bejegyezték ezeket a közhirdetések beírására szolgáló könyvbe, majd a szöveget megkapta a 
kisbíró, hogy ismertesse a település lakosságával. Hirdetésre szükség szerint, megközelítő-
leg azonos napon, órában került sor. Meghatározott útvonalat járt be, minden alkalommal 
ugyanazon helyeken állt meg. Először hosszabban dobolt, hogy az utca, a falurész népe a 
közelébe érjen, híradását hallja. Dobolása nyomán valóban köré sereglettek az érdeklő-
dök, a gyerekektől az öregekig. Az ismert fordulattal kezdte a hirdetmények, a leírt szöveg 
hangos, erőteljes felolvasását: Közhírré tétetik! Előbb a köz-, majd a magánhirdetményeket 
olvasta fel. A végén röviden pergetett a dobon. Útja tehát a községházáról indult, először 
a Fő utca középső részén, a boltnál állt meg, majd az alsó faluvégen, a kocsmánál. A Kis 
utcában a dűlőúttal szemközti háznál (1945 után Kakas József háza), aztán följebb még 
egy helyen, a Dávid-kocsma táján. Következett a Zámolyi utca, ahol az emelkedő részen 
(a Muzs család háza előtt) hirdetett. Aztán egyszer megállt a Gyöpszélen, végül az 1920-as 
évek eleji telekosztás után az Újsoron (Kis Nagy János háza előtt). Jó időben a ráérő gyere-
kek hosszú ideig kísérték. 

A magánhirdetményekből eredő kisbírói bevételeket a 305  887/1927. BM rendelet meg-
szüntette. Ezt követően a hirdetési díj teljes összege a községet illette, abból másnak áten-
gedni sem lehetett. Sárkeresztes 1942-ben alkotta meg a dobolási szabályrendeletét.6 Való-
jában a vármegye által kinyomtatott tervezetet fogadta el, a helyi életviszonyokból adódó 
néhány kiegészítéssel. A szabályrendelet egyértelműen kimondta, hogy a magánérdekű do-
boltatásért a község részére dobolási díj fi zetendő. Mégpedig egyszeri dobolás után helybeli 
lakos 1 pengőt, vidéki személy pedig 3 pengőt volt köteles fi zetni. (Korábban ez az összeg 70 
fi llér, illetve 1 pengő volt. Erre vonatkozóan közelebbről nem ismert szabályrendelet vagy 
határozat születhetett.) Rendkívüli doboltatás esetén másfélszeres díjat kellett leróni. A do-
boltatásra az engedélyt a díj előzetes befi zetése mellett a jogi norma szerint az elöljáróság 
adta meg, valójában a helyi jogszokás alapján a jegyző egyedül vagy a bíróval egyeztetve. 
A dobolás idejét az elöljáróság állapította meg. Tilos volt a dobszó vasárnap, ünnepnap 
és az éjjeli órákban. Sürgős szükség esetén az elöljáróság tilalmi időben is elrendelhette a 
dobolást. Az utóbbi két elöljárósági hatáskört illetően az mondható el, hogy ezekben is a 
jegyzőnek és a bírónak volt meghatározó szava. Annál is inkább, mert sürgős esetben nem 
lehetett várni a testületi gyűlésre, az ott megszülető döntésre. 

A két világháború között hosszabb ideig Kiliti János volt a kisbíró.
Tisztséget viselő felmenői nyomán találóan fogalmazott a kisbíró szerepéről Krekó Sán-

dorné Gelencsér Ilona (1948): „A kisbiróval eggyütt három ember mindig vót a kösségházán. 
A jedző, a segédjedző, meg a kisbíró. Mer valakinek füttenyi köllött, meg a leveleket kihor-
danyi.”

5 Demeter–Lukács 2002. 59.
6 MNL FML IV. 427. 
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1944-ben a dobolási díjak módosításra, majd a lakosságnak a menekülésből történő ha-
zaérkezését követően, 1945. július 15-én újbóli megállapításra kerültek. Ez a körülmény már 
az életviszonyok rendeződésére is utalt. Az elszabadult infl áció miatt a díjakat a minden-
kori búzaárban rögzítették. A képviselő-testület a helybéli személyeknek a dobolásért 3 
kg, a vidékieknek 10 kg búza árának megfelelő összeget írt elő, melyet a községi pénztárba 
kellett befi zetni.7 

1945. szeptember 5-én a képviselő-testület közgyűlésének jegyzőkönyve szerint kisbíró 
fogadásra került sor, mégpedig azzal, hogy a kiskorú Hungler Ferencet az év december 
31-ig „alkalmazza a bíró”, havi 1 métermázsa búzabér mellett. Az év végéhez közeledve, a 
jövőre nézve ismét dönteni kellett a kisbíró személyéről. A december 29-i képviselő-tes-
tületi gyűlésen az 1946. esztendőre újfent kk. Hungler Ferencet fogadták fel. Életkorára 
fi gyelemmel a megállapodást anyjával, Hungler Istvánnéval kötötték meg. A gyermeknek 
azonban nem volt lábbelije. Így a testületi döntés értelmében a díjazást január hónapra 
előre megkapta, vagyis abból a lábbelit beszerezhette. Az alkalmazás ügyében az elöljáró-
ságot képviselve a bíró kötötte meg a szolgálati szerződést. A bér, a havi 1 métermázsa búza 
természetben járt.8 

1946. augusztus 20-án a képviselő-testület közgyűlése a három mezőőr és két éjjeliőr 
mellett egy kisbíró felfogadásáról is döntött. A hat személy fejenkénti díjazása 12 méter-
mázsa búza árának felelt meg. A megszűnt infl ációra, a bevezetett új pénzre fi gyelemmel 
a döntés rögzítette, hogy a fi zetés összesen 480 forint. Vagyis személyenként 80 forintot 
kaptak. 1947. január 2-án a képviselő-testület ismét döntött a csőszök, az éjjeliőrök és a kis-
bíró, tehát a szegődményesek személyéről, valamint díjazásáról. A szerződés megkötése az 
elöljáróság feladata volt. A kisbíró Kállai Jánosné Izmindi Irén lett. A bérét havi 80 forint-
ban állapították meg. A dobolási díjakat is napirendre tűzte a testület. Döntése értelmében 
dobolások csak közérdekből eszközölhetők, azok is csak hivatalos dobolásokkal együtt, 
vagy halaszthatatlan sürgős ügyben soron kívül. Vélhetően mindez úgy értelmezhető, 
hogy a hivatalos hirdetmények mellett magánjellegűek csak akkor hirdethetők, ha közér-
dekű tartalmuk is van. Kivételként, halaszthatatlanul sürgős ügyben, hivatalos nélkül is 
lehetett magánhirdetményt dobszó útján közhírré tenni. A díjat a testület helybelieknek 
3 forintban, vidéki személyeknek 6 forintban állapította meg, amit változatlanul a község 
pénztárába kellett befi zetni.9

1947. december 28-án a képviselő-testület 1948-ra kisbírónak idősebb Lukács János (1910–
1972) ötgyermekes községi lakost választotta meg. A kevéssel korábbi BM-rendelet értelmé-
ben már nem a szolgaszemélyzet tagjaként, nem szegődményesként, hanem altisztként. Az 
állásra eső illetményt az állam vállalta magára.10 A felek közötti, a jegyzőkönyvben nem 
szereplő megállapodás szerint a kisbírói feladatokat valójában a még kiskorú Lukács János 
(1933–1997) látta el. Ő már – mint későbbi felesége, Kun Zsófi a (1938) elmondta – ezt meg-
előzően sok munkát végzett Vajda György jegyző és családja részére. Szorgalmával, tevé-
kenységével elégedettek voltak, ezért láthatta el apja helyett még 1951-ben is a kisbírói szol-
gálatot. Mondhatni éjjel-nappal a községházán volt, természetesen a dobolást is ő végezte. 

Időközben, 1950. május 18-án kihirdetésre került az 1950. évi I. tv., az első tanácstör-
vény. A korábbi szegődményes, majd altiszt kisbíróból állami alkalmazott, hivatalsegéd lett. 

7 MNL FML Sárkeresztes Képviselő-testületének jegyzőkönyve.
8 MNL FML Sárkeresztes Képviselő-testületének jegyzőkönyvei.
9 MNL FML Sárkeresztes Képviselő-testületének jegyzőkönyvei. 
10 MNL FML Sárkeresztes Képviselő-testületének jegyzőkönyve.
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Ahogy hivatalosan megszűnt a bíró, a jegyző megnevezés, úgy a kisbíró megjelölés is. A falu 
közössége, sőt, a tanácsi tisztségviselők és dolgozók is a köznapi beszédben változatlanul 
kisbírónak nevezték az immáron tanácsházán belül tevékenykedő, illetve dobszó útján hir-
dető személyt. Sőt, újabb fordulatként Sárkeresztesen is esetenként kisbírónak mondták a 
sötétkék egyenruhás, tányérsapkás póstást, mivel dobszóval hirdetést is végzett. Az 1950-es 
évek első felében Kalamár Gábor (1898–1975) ilyenkor a méretes, bőr postástáskát kisdobra 
cserélte fel. A család emlékezete szerint ő valójában előbb kisbíró volt, aztán postás. Vagyis 
már nem a községi tanácsnál dolgozott, hanem a Magyar Posta állami alkalmazottja lett. A 
postai kézbesítés mellett ellátta még a tanácsi iratok községen belüli továbbítását is. 

A hangosbeszélőn a beolvasásra kerülő közlemények előtt és után – változó sorrendben – 
egy magyar nótát és egy népdalt játszottak le. Immáron ezek szolgálták a fi gyelemfelhívást 
és a zárást, nem a dobolás. Az egyik egy lassú betyárnóta volt, a Kiskereki betyárcsárda 
kezdetű. A másik a sors furcsa fi ntoraként egy gyors csárdás: A faluban nincs több kislány, 
csak kettő kezdetű. A dal folytatásából kiderül, hogy az egyik hajadont a jegyző, a másikat 
a segédjegyző szerette el. Vagyis az ének az előző közigazgatási rendszer akkor sokat bírált 
községi vezetőiről szólt, akik ráadásul a kidoboltatás elrendelésében, tartalmi meghatáro-
zásában közreműködtek.11

A kisbíró kifejezésnek a mindennapi nyelvből történő kihullásához jelentősen hozzá-
járult, hogy 1955-ben Sárkeresztesen is kiépítésre került a hírközlést szolgáló hangosbe-
mondó-rendszer. Ahogy országszerte, úgy Sárkeresztesen is tévesen mikrofonnak, tréfásan 
pletykafazéknak nevezték. Amennyiben nem működött, szükségből, 1960 körül a VB-el-
nök, Oláh Márton két nagyobb gyermeke, Márton (1947–2016) és Sándor (1949) végezték 
nagy élvezettel a dobolást, amely után felolvasták a tanácsi hirdetményeket. Őket termé-
szetesen nem tekintették kisbíróknak.

A II. világháború után, ahogy más településeken, úgy Sárkeresztesen is a nők vagy az 
iskolát éppen befejezett kiskorúak, illetve legénykék töltötték be a kisbírói posztot. Hoz-
zájárult ehhez, hogy az elhunytak, megsebesültek, megrokkantak, fogságban lévők miatt 
kevesebb férfi erő állt rendelkezésre. Akik pedig közülük dolgozni tudtak, a mindennapi 
munka mellett az újjáépítésben vettek részt. A kevesebb fi zikai erőt, de kellő szorgalmat, 
sok időt kívánó, szerényen fi zetett feladat ellátása így a nőkre vagy a fi atalkorúakra maradt. 
Az 1945-el kezdődő jó egy évtizedben a mindennapokban kisbírónak nevezett személy al-
kalmazó szerve és munkakörének hivatalos megnevezése is változott. Mindez összefüggés-
ben volt azzal is, hogy egy-egy településen kit tartottak az utolsó kisbírónak. Több község-
ben a postást mondták annak. Általánosságban az szögezhető le, hogy ha már megszűnt a 
dobolás, a dobszó, úgy a közösség, a település népe sem használta a kisbíró titulust.

Összehasonlításul megemlíthető néhány település gyakorlata. Fiedler Márkusné Szaller 
Mária (1904) szólt nekem aprócska német ajkú faluja, Bakonykúti (Fejér m.) kisbírójáról, 
aki a családjából került ki. A két világháború között ugyanaz a személy látta el a kisbírói és 
a postási feladatokat. Reggeltől délig napszámban dolgozott, délután gyalog ment a szom-
szédos Isztimérre a postai küldeményekért. Aztán szétosztotta azokat, szükség szerint do-
bolt, tevékenykedett a községházán. Éjjel érkezett haza. Fizetése 60–70 pengő volt. Tehát 
már 1945 előtt is összekapcsolódott a kisbírói és a kézbesítői (postási) tevékenység. A társ-
község jogállású Kékkúton (Veszprém m.) 1980 körül a postás és a dobolással hirdető kis-

11 Az előbbi műdal szövegírója Nádor József (1876–1967) volt, zeneszerzője ismeretlen. A népdal zenéje 
eredetileg Radics Béla (1867–1930) cigányprímás neve alatt jelent meg. Lajtha László 1921-ben Nagydorogon 
(Tolna m.) már népdalként gyűjtötte.
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bíró feladatait ugyanaz az asszony 
látta el. Zámolyon a már említett 
asszony volt a postás, egyben az 
utolsó kisbíró.

Az Ormánságban, Hirics tele-
pülés (Baranya m.) 1962-ig önálló 
tanácsú községnek minősült, 520 
lakossal bírt. Azt követően Vej-
ti, majd 1977-től Vajszló községi 
közös tanács társközsége lett. Az 
utolsó kisbíró Hiricsben Kovács 
Károly volt, aki hivatalsegédként 
a tanács alkalmazásában állt. En-
nek keretében többek között taka-
rított, rendet tartott a tanácsháza, 
majd a kirendeltség épületében, 
az utolsó években felesége segít-
ségével. Épületen kívül a legjelleg-
zetesebb feladata a hirdetés volt. A 

településen négy helyen dobolt, majd a köré gyűlt személyeknek hirdetett: a falu Vajszló 
felé eső végén, a református templomnál, az egysoron, vagyis az egy házsorból álló utcán, 
végül a kétsoron, vagyis a település déli, két házsoros utcáján. Ahogy fogalmaztak, „min-
den a tanácson keresztül ment”, így a hirdetmények igen vegyes tartalmúak voltak. Az 
1950–60-as években többek között szóltak beszolgáltatásról, kultúrházi falugyűlésről, tyúk- 
oltásról, sertésoltásról, mozielőadásról. A tartalmat a VB-elnök, illetve -titkár határozta 
meg vagy bólintott rá. Legalább 1966-ig volt dobolás a településen, annál is inkább, mivel 
hangosbeszélő nem került felszerelésre. Hiricsen tehát nem a postás látta el az utolsó kis-
bíró feladatait. 

A magyarországi nemzetiségek körébe tartozó Dráva menti sokácoknál, Alsószent-
mártonban és Kásádon (Baranya m.) a dobolást (bubanje) követő hirdetés horvát nyelven 
történt. A két település 1962-ig önálló tanáccsal rendelkezett, azt követően viszont mind-
egyik községi közös tanács társközsége lett, vagyis önállóságát elveszítette. Az előbbinél 
Egyházasharaszti, az utóbbinál Beremend vált székhely településsé, a két sokác községben 
pedig kirendeltség működött. Alsószentmártonnak 1960-ban 1180, Kásádnak 680 lakosa 
volt. Alsószentmártonban a tanácsi ügyekkel Bosnyák Márján (Bošnjak Marjan) foglal-
kozott, akinek irodáját, a kirendeltséget az érdeklődők a kultúrház épületében találhatták 
meg. A postás (poštaš) az 1960-as években Blázsevity Márk (Blažević Marko) volt, aki Egy-
házasharasztiból mint utolsó postáról naponta vitte a küldeményeket. (Alsószentmárton 
társközséggé válása körül ugyanis önálló postája is megszűnt, de amíg az működött, a 
postás hirdetési tevékenységet nem végzett.) Egyben a közös tanácstól Bosnyák Márjánnak 
az iratokat, köztük azt, amit ki kellett hirdetni. A tanácsi hivatalos iratok magyar nyel-
ven készültek. A hirdetendőket Bosnyák Márján lefordította horvátra, átadta Blázsevity 
Márknak, aki a település öt helyén dobolva kihirdette. A régi horvát szokásnak megfe-
lelően, hagyományosan kezdődött a szöveg: Svakojem se gazdi daje na znanje! (Minden 
gazdának tudtára adatik!) Aztán a postás horvátul elmondta a döntően vagy elsősorban 
ezen a nyelven értő lakosoknak a közölnivalót. A hirdetés felolvasása után dobjára három 
erőset ütött és ment a következő helyre. (Korábban ugyanilyen módon hirdetett a mali 

A kisbíró a Veszprém megyei Kékkúton
(Gelencsér József felvétele, 1982)
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birov, vagyis a helyi tanácsnál alkalmazott kisbíró.) A közzététel ilyen formában kb. 1968-ig 
zajlott. Ekkor szerelték fel a községben a hangszórókat (mikrofon). Az 1960-as évek végén a 
hirdetés némelykor, ha a hangosbemondó valami miatt nem működött, dobolással történt. 
A hangszóró egyébként egyes híreket, hirdetményeket magyar nyelven, másokat horvátul 
közölt. A mali birov 1962 előtt a községházához majd a tanácsházhoz kapcsolódóan, egyéb 
feladatokat is ellátott. A postás viszont csak dobolva hirdetett és kézbesítést végzett. 

Kásádon kb. 1965-ig maradt meg a dobolás és az azt követő horvát nyelvű hirdetés. Az 
utolsó kisbíró (mali birov) talán Gráity Vince (Graić Vinko) volt. Ő viszont nem a posta al-
kalmazásában, hanem termelőszövetkezeti tagként dolgozott és mellette dobolt. Esete jelzi, 
hogy nem szükségszerűen postás látta el az utolsó időben a dobolást. Szerepe megszűnésé-
hez az is hozzájárult, hogy az 1960-as években Kásádon is felszerelték a hangosbeszélőket. 

Az egyes kisbírók tevékenységéről számos igaz történet maradt fenn, amelyek némelykor 
anekdotává csiszolódtak. Példaként egyet említek, Fejér megyéből.

Seregélyes községben ismert és népszerű kisbíró volt Gy. István, aki nem vetette meg az 
italokat sem. Hivatása teljesítése közben, ahogy ment végig a falun, több helyen is megkí-
nálták. Különösen akkor, ha valakinek magánhirdetményét is közzétette. A dolog vége az 
lett, hogy az alsó faluvégen már mást dobolt, mást hirdetett, mint a felsőn. Mikor szóvá 
tették neki, gyorsan kivágta magát: „Mindent az ott lakó nép nyelvén kell megmagyarázni!” 

Gelencsér József

Források. Demeter Zsófi a–Lukács László: Zámoly. Száz magyar falu könyvesháza. Bu-
dapest, 2002; Dokumentumok a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárából; Tár-
kány Szücs Ernő: A kisbíró. In: Jávor Kata–Küllős Imola–Tátrai Zsuzsanna (szerk.): Kis ma-
gyar néprajz a rádióban. 195–197. Budapest, 1978; Tárkány Szücs Ernő: Kisbiró. In: Ortutay 
Gyula (főszerk.): Magyar néprajzi lexikon 3. 205–206. Budapest, 1980.

 HÍREK

Átadták a Prónay-kilátót a Romhányi-hegyen. Saját forrásból épített kilátót az Ipoly 
Erdő Zrt. a Romhányi-hegyen. A Prónay családról elnevezett kilátó teljes magassága 26 
méter, és az Országos Kéktúra útvonaláról rövid kitérővel megközelíthető minden évszak-
ban. A teraszáról teljes körpanorámás kilátás élvezhető: nyugat–északnyugati irányban a 
Börzsöny, északon a Selmeci-hegység a Szitnya csúccsal, kelet felé a Szanda-vár, illetve a 
távolban a Karancs, a Mátra hegyvonulatai, délről a Gödöllői-dombvidék lankái, majd dél-
nyugatra a Naszály és a Pilis, a Visegrádi-hegység csúcsai is láthatók – mondta Ugron Ákos, 
a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkára. A szom-
szédos tájakon az Ipoly mente és a Karancs–Medves-vidék látható, ahol újabb turisztikai 
beruházásokkal bővíti kínálatát az állami erdőgazdaság. Ezek a vidékek olyan kulturális, 
történelmi és geológiai értékek őrzői, mint a Palóc Múzeum Balassagyarmaton, a Madách- 
és a Mikszáth-kúria, a szécsényi kastélymúzeum és történelmi városközpont, a Páris-patak 
völgye, a somoskői, szilváskői bazalt- és a béri andezitoszlopok, továbbá a nógrádi, a csábrá-
gi, a somoskői, valamint a salgói vár. (Magyar Idők, 2017. okt. 13. 16. old.)


