
A bírói pálca 
 
 

Pár héttel ezelőtt Pletser Tamás műgyűjtőtől baráti ajándékként egy szépen faragott, 
viszonylag hosszú botot kapott családunk. Némi tájékozódás után kiderült, hogy az 
érdekes tárgy egyrészt nemzeti jelképet ábrázoló népművészeti alkotás, másrészt a 
népi jogélet eszköze, harmadrészt pedig Szent István kultuszának kései 
megnyilvánulása. Márpedig minket, székesfehérváriakat fokozottan érdekel első 
királyunk tiszteletének minden egyes eleme, mozzanata. Legyen az bármilyen kései! 
 
A sötét színűre pácolt, pontosan 150 cm hosszú, lefele vékonyodó bot felső 25 cm-es 
része díszített. A karcolt és vésett faragás elsősorban a magyar népművészet ismert 
motívumait jeleníti meg: mértani ábrákat, valamint parasztságunk kedvelt tulipánját. 
Mindezek fölött a bot domború faragással megjelenített uralkodói jelvényben, „Szent 
István koronájá”-ban végződik, melynek csúcsára a ferde kereszt is rákerült. Az 
ábrázolás stilizált ugyan, de feltűnnek rajta a magyar korona jellemző vonásai. A 
felhelyezett ferde kereszt pedig – mely a népművészetben mindig hangsúlyozott – 
egyértelművé teszi, hogy miről van szó. A díszítmény alatt egy 2 cm széles fém 
karika fut körbe a boton, rajta a nyomtatott nagybetűs felirat: 1938. SZENT ISTVÁN 
ÉVÉBEN. 
 
Veres László, miskolci néprajzkutató, múzeumigazgató kezembe kerülő egyik 
írásából fény derült a bot keletkezésére, funkciójára is. 1938-ban, Szent István 
halálának 900. évfordulóján Borbély-Maczky Emil, Borsod vármegye főispánja 150 
darab, Szent Koronával ékesített botot készíttetett egy cserépfalusi faragóval. Aztán 
a Borsod megyei ünnepi eseménysorozat részeként minden megyebeli település 
bíráját megajándékozta a mívesen megmunkált bottal, mintegy hatalmi jelvénnyel. Az 
ajándék átadására ünnepélyes keretek között került sor. Így a nevét Újhutáról 
Bükkszentkeresztre megváltoztató községben 1939. augusztus 20-ához, Szent 
István napjához kötődött ez az esemény. A község bírája, ifj. Hegedűs Lajos is 
megkapta a botot. Végeredményben a 150 ékes bírói bot egyik, ismeretlen 
településen használt példánya került tulajdonukba. 
 
A bírói pálca vagy bot a falu első személyiségének hatalmi jelvénye volt, akár a bírói 
szék. Képi ábrázolását többek között 1855-ből ismerjük. Ebben az esztendőben 
jelent meg Pesten Prónay Gábornak a „Vázlatok Magyarhon népéletéből” című 
munkája, amely többek között Barabás Miklós „A falusi tanács” című színes 
litográfiáját tartalmazza. A képen az asztal körül ül a háromtagú tanács, köztük a 
bíró, kék posztóruhában, hímzett szűrben, fején kalappal. Kezében hosszú, vékony 
botot, bírói pálcát tart. Ugyanis a bíró pálcája vagy botja lehetett vékonyabb vagy 
vastagabb, hosszabb vagy rövidebb, esetleg a végén még díszes is. Ilyen míves 
példány készült Baján a XVIII. században, a dunapataji bíró számára. A pálca 
ezüstözött rézben végződő fején Ádám és Éva látható a paradicsomi almafa alatt. 
 
Talán előképe, de legalább rokona volt a falusi bíró ezen jelvényének Justitia 
istennőnek a pálcája. Az igazság istennőjét általában bekötött szemmel, egyik 
kezében mérleggel, a másikban karddal szokták ábrázolni. Ám esetenként a 
megjelenítés kellékei közé tartozott a vesszőnyaláb vagy a bírói pálca, amit esetleg 
el is tört. A kapcsolódás nem véletlen, hiszen a feudalizmus idején a falusi bírók 
igazságszolgáltatási feladatot is elláttak az igazgatásiak és a gazdaságiak mellett. 
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A bíró már az Árpád-házi királyok korától a falu első számú vezetőjének számított, 
tehát az intézmény nagy múltra tekint vissza. A vele kapcsolatos részletes adatok 
azonban a török utáni időkből származnak. Megválasztásának a XVIII. század 
végétől – a katonai évvel összhangban – november 1-je (Mindenszentek ünnepe) lett 
a napja, de településenként változóan más jeles napok is szóba jöttek. Így Szent 
György nap (április 24.), Újesztendő napja (január 1.) vagy a helység (templom) 
védőszentjének napja. A formaságok és az ünnepélyesség által áthatott választást 
követően sok helyen a bíró átadta funkciója jelvényét, a pálcát, továbbá a pecsétet, a 
kulcsot, az iratos ládát, a bírói széket. Volt település, ahol a régi bíró letette kalapját a 
hivatal asztalára, és azt már az új vette fel. Így zajlott a hivatal átadása. 
 
Zentai Tünde az „Őcsény régi faluszervezete” című kis könyvében írta, hogy a 
sárközi településen a XVIII. században a bíróválasztás az egész közösség 
részvételével előbb Szent György napján, aztán Újévkor, 1761-től pedig a 
Mindenszentek ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon történt. A beiktatás 
alkalmával az ó-bíró átadta a bírói pálcát és a helységház kulcsait az új bírónak. 
 
Réső Ensel Sándor 1867-ben megjelent könyvében, a „Magyarországi 
népszokások”-ban arról írt, hogy az Ormánság falvaiban a bíró a megválasztását 
követően megjelent az uradalmi kancellárián és ott vette át a hatalom jelvényeit: a 
pálcát, a község pecsétjét és a ládát, amiben az iratokat, valamint a pénzt tárolták. A 
Tolna megyei Mözsön az új bíró csak az után léphetett hivatalába, hogy a régi átadta 
neki a bírói pálcát. 
 
Nagy Janka Teodóra egyik tanulmányában említi, hogy 1823-ban a sárközi Decs 
községben egy szóváltás közepette a jelenlévők egyike elvette a bíró pálcáját. Az 
esetből panaszos ügy kerekedett, melynek során az is elhangzott, hogy a bíró 
botjával a község tagjait kívánta fejbe verni. 
 
Térben és időben közelebbi példát idézve említem meg Csanádi Imrének 1975-ben, 
a Kortárs folyóiratban megjelent „Vázlat a szülőföldről” című visszaemlékezését. 
Falujáról, Zámolyról írta: „Möntör István a szomszédunkban lakott, és szintén éveken 
át koptatta a bírói méltóságot jelző barnapiros somfabotot.” A szintén Möntör nevű 
déd- vagy ükapja 1848-ban viselte a tisztséget bizonyítva, hogy a bírók nem csak a 
falu módos rétegéből, hanem gyakran ugyanabból a családból kerültek ki. Saját 
sárkeresztesi kutatásommal is meg tudom ezt erősíteni. Dávid József az előző 
századfordulón vagy ötször viselte a községi bíró tisztségét. Őt egyik fia, Dávid 
Sándor követte e poszton, kit háromszor választottak meg. 
 
Dávid József még idősebb korában is nagy tekintéllyel rendelkezett. Majdnem 
minden nap fogta a botját, és otthonról bebotozott vele a községházára. A bírói 
méltóság jelvénye az egyenes, kemény, egyenletes vastagságú (kb. 3 cm-is)  
somfabot könyék-magasságig ért neki. A bírói bot azonban máskor is szerepet 
kapott. Ha verekedés tört ki a kocsmában – a széleskörű gyakorlatnak megfelelően – 
Sárkeresztesen is rögvest a bíróért szaladtak, hogy csináljon rendet. Ő pedig kapta a 
botját, a helyszínre sietett, és a somfabottal a verekedők közibe vágott. 
Igazságérzetére jellemző, hogy ha a saját fiait is a verekedők közt látta, őket ütötte 
először. Tudta róluk, hogy huncutok. Szép szál, erős legény fiai voltak, kik 
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összetartottak, senkitől nem féltek, csak az apjuktól. Ha meghallották, hogy jön, 
inkább elfutottak előle. 
 
Az idézett példák nyomán érzékelhetővé vált, hogy a bírói méltóságot jelző tárgyra 
inkább akkor használták a pálca kifejezést, ha vékonyabb, és akkor a botot, ha 
vastagabb volt. Bár az is tagadhatatlan, hogy a pálca megjelölés ősibbnek hat. 
Településenként, korszakonként is váltakozhatott a két megjelölés, sőt, 
párhuzamosan is élhetett egymás mellett. 
 
A XX. században Sárkeresztesen mind Dávid József, mind Dávid Sándor bírói 
minőségében a somfabottal járt, ám utódaik – az 1945 előtti utolsó két bíró – már 
nem követték példájukat. Az előző század – mint annyi másban – e tekintetben is 
meghozta a változást, a jogszokás elhalását. 
 
 
 

Gelencsér József 
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A dunapataji, XVIII. században készült bírópálca ezüstözött rézben végződő fején 
Ádám és Éva látható a paradicsomi almafa alatt 


