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Bényei Miklós

„JÓL ESIK KÖZTETEK LENNI…”
NÕI SORSOK, SZEREPEK 

DEÁK FERENC KÖRNYEZETÉBEN



✒✒  Gyakran elgondolkodom azon, hogy

a magyarországi polgári átalakulás dön-

tõ idõszaka, a tizenkilencedik század

középsõ harmada miért él olyan eleve-

nen a magyarság kollektív emlékezeté-

ben, miért emlegetik az emberek olyan

nagy tisztelettel, sõt csodálattal ezt a né-

hány évtizedet. Nyilván meghatározó

tény, hogy ekkor zajlott a polgári forra-

dalom és a szabadságharc, mintegy a

világ felé is demonstrálva, hogy hazánk

az egyetemes történelmi fejlõdés fõ

áramlatába került. Bizonyára számos

egyéb ok is felhozható; most csak egy-

re, a könyvünk tárgyára rímelõ sajátos-

ságra szeretnék utalni, mégpedig egy

szubjektív, érzelmi motívumra: megka-

pó, olykor magával ragadó jelenség,

hogy a kor fõszereplõi között mennyi

volt az erkölcsi nagyság. Õk önma-

gukban is, társaikkal együtt meg külö-

nösen rangot adtak a történéseknek, és

mindmáig példamutató személyiségei

lehetnek a közéletnek. Talán elég há-

rom, közismert példát említeni: Kölcsey

Ferenc, Eötvös József és Deák Ferenc. 

„A haza bölcse” – mert már kortársai

is így nevezték – sokunk tudatában zse-

niális, megfontolt, ám eléggé magába

zárkózó politikusként él. Kevésbé vagy

egyáltalán nem ismert, hogy nagyszerû

életmûvének (alighanem pontosabb

lenne: sokrétû életpályájának) volt egy

roppant érdekes, rejtélyekben bõvelke-

dõ oldala is, a nõkhöz való viszonya.

Ezt mutatja be a zalaegerszegi Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ki-

adásában napvilágot látott, mintegy két-

százhúsz oldalra rúgó kötet. Az intéz-

mény korábban is komoly figyelmet

fordított a névadó kultuszának ápolásá-

ra; a Könyvtári Levelezõ/lap több mint

tíz évvel ezelõtt (2004. évi 7. számában)

méltatta a „Használd a jók benned ve-

tett bizalmát…” Deák Ferenc tisztelete

és emlékezete címû összeállítást. Mint

akkor, most is a könyvtár történész-

igazgatója, Kiss Gábor volt a könyv

szerkesztõje; feltehetõen õ kezdemé-

nyezte a 2013. október 16-án, a régi

megyeháza dísztermében rendezett tu-

dományos konferencia elõadásainak

közzétételét. Célszerû felsorolni a szer-

vezõket, mert kiderül, hogy elsõsorban

a jogászok tartották fontosnak megün-

nepelni nagy elõdjük születésének két-

száztízedik évfordulóját: a Magyar Nem-

zeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, a

Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szer-

vezete, a Zala Megyei Területi Ügyvédi

Kamara, a Zalaegerszegi Törvényszék.

Tizenegy történész vállalta a közremû-

ködést, és mindannyian tudományos

igényességgel, seregnyi adatot felvonul-

tatva, és ami ezúttal is elõnyére vált a

feltárásnak, érzelmileg elkötelezetten

közeledtek témájukhoz. Nem volt köny-

nyû dolguk: a legfontosabb forráscso-

portok egyikét, a hozzá írt leveleket

Deák halála elõtt megsemmisítette; sze-

rencsére saját (másoknak küldött) leve-

leinek egy része fennmaradt, sok-sok

közvetlen és közvetett információ talál-

ható a levéltári iratokban, a visszaemlé-

kezésekben, a korabeli cikkekben. 

A szerzõk filológiai gondossággal

dolgozták fel ezeket és a vonatkozó

szakirodalmi közleményeket, és szinte

minden mondatukon átsüt a mély meg-

becsülés melege. Valószínûleg a gen-
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derkutatás divatba jöttével is magyaráz-

ható, hogy az elõadók többsége (hat)

nõ volt.

A hangütés Kiss Gábor érdeme: jó

könyvtárosként számba veszi, hogy az

adott korban közszájon forgó és rész-

ben azóta is idézett anekdoták miként

(nemegyszer hamisan, torzan) látták-lát-

tatták hõsük és a lányok, asszonyok

kapcsolatát (Deák Ferenc és a hölgyek –

az anekdoták tükrében). Ezután az 

elõadások rendszerint tárgyuk idõrend-

jében követik egymást. A mostani átte-

kintésben azonban eltérek a lineáris tár-

gyalásmódtól, de ez – szeretném 

nyomatékosan hangsúlyozni – nem je-

lent, nem jelenthet minõségi rangsort. 

Kiemelem az általam legfontosabb-

nak, legizgalmasabbnak tartott kérdést,

a magánélet örök rejtélyét: vajon miért

nem nõsült meg Deák sosem?! Miért

maradt egyedül a jó kedélyû, gyermek-

és játékkedvelõ, családszeretõ, rokonait

önzetlenül támogató jómódú nemes? Az

a konferencián is elhangzott, hogy ifjú-

kori szerelme, akirõl barátjának, Vörös-

marty Mihálynak 1826-ban megvallotta,

hogy Ámor nyila õt is megsebezte, to-

vábbra sem azonosítható. Pajkossy Gá-

bor a kötet egyik legterjedelmesebb ta-

nulmányában a születési évszámok

(1803, 1820) egybevetésével egyértel-

mûen kizárja, hogy ez a hölgy Inkey

Szidónia lett volna. Óvatosabban nyilat-

kozik az esetleges udvarlás (az ekkora

korkülönbség nem volt ritka akkoriban)

és kikosarazás felõl. Ugyanis az asz-

szonnyal két házassága között, a 

szabadságharc leverését követõ évben

Deák bizalmas barátságba került (hu-

szonhat rövid levelének vagy inkább

üzenetének szövegét közli), de õ sem

erõlteti a szorosabb érzelmi kapcsolat

bizonyítását. Mindazonáltal mindaz,

amit elmond, jogosan kelti fel az olvasó

érdeklõdését (Deák és Inkey Szidónia).

A kutatók behatóan foglalkoznak két

egyidejû, egymással szorosan összefüg-

gõ pletykával, de mintha a hátteret nem

sikerült volna megnyugtatóan tisztázni-

uk. Mint ahogy az lenni szokott, a szó-

beszéd piszkálódásaitól a tekintély 

Deákot sem óvta meg. Valakik elterjesz-

tették, hogy Csajághy Laura – aki költõ

férjénél (no meg persze a politikusnál

is) sokkal fiatalabb volt – lányának, Vö-

rösmarty Ilonának az igazi apja a

kehidai földesúr. S miután Deák késõbb

igazi gondviselõje lett gyámleányának,

színvonalas neveltetésérõl és kiházasítá-

sáról is õ gondoskodott (a késõbbi mi-

niszterelnök, Széll Kálmán vette felesé-

gül), a pletyka bizonyos körökben újból

tápot kapott. Részletesen értekezik errõl

Körmöczi Katalin (Deák és gyámleá-

nya, Vörösmarty Ilona).

Minekutána a bécsi királyi udvarról

és a magyarbarát királynéról a hazai

közvélemény akkor is, most is viszony-

lag keveset tudott, tud, valószínûleg 

sokakat meglep Béres Katalin írása

(Festetics Mária, Erzsébet királyné ud-

varhölgye). Csak részben kapcsolódik

az egerszegi tanácskozás témaköréhez,

hiszen itt Deák Ferenc valójában mel-

lékszereplõ, a grófnõ sorsának egyen-

getõje; a dolgozat jórészt a két nõ vi-

szonyáról szól. A mûvelt, úrnõjéhez 

töretlenül hû Mária grófnõ naplót veze-

tett, és ebbõl az is kitetszik – amit a
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Sissi-imádók nyilván nem szívesen ol-

vasnak –, hogy Erzsébetnek bizony 

voltak rossz tulajdonságai, személyisé-

gének voltak árnyoldalai.

A helytörténeti tájékoztatással foglal-

kozó könyvtárosok jól tudják, hogy a

hajdani nemesi famíliák rokoni kapcso-

latai szinte áttekinthetetlenek, a család-

fák ágai messze-messze nyúlnak. Kuta-

tó legyen a talpán, aki a Deák család

szövevényes szálait képes kibogozni.

Nos, e kötet szerzõinek ez részben sike-

rült. Dominkovits Péter a jeles politikus

házasságtörõ, gyermekgyilkossággal is

vádolt apai nagyanyjának zûrzavaros

életébõl villant fel epizódokat (Deák Fe-

renc nagyanyja, Hertelendy Anna).

Õ közvetlenül nem hathatott unokája

sorsára, mert ugyanabban az esztendõ-

ben, amikor a kisfiú született, elhunyt;

Kehidán élt ugyan, de a családtól telje-

sen elkülönülten.

Köztudomású, hogy Deák Ferenc

édesanyja, a Gyõr megyei Sirbik Erzsé-

bet e gyermeke születésekor meghalt.

Apja az újszülöttet a zalatárnoki roko-

nokra bízta. Róluk, köztük keresztany-

járól, Deák Istvánné Deák Annáról és

nevelõanyjáról, Deák Józsefné István

Katalinról (aki nemtelen, egy csizmadia-

mester írástudatlan lánya), valamint há-

rom unokahúgáról Bekõ Tamás beszélt

hallgatóinak (Deák Ferenc zalatárnoki

nõrokonai). Megemlíti a magában iro-

dalmi ambíciókat táplálgató másoduno-

kahúg, Gigler Jenõné Deák Mária nevét

is, aki a századfordulón hasznos életraj-

zi adalékokat publikált és ezzel hozzá-

járult a Deák-kultusz újbóli felerõsödé-

séhez.

Hogy egy serdülõ ifjú életének ala-

kulásában milyen fontos lehet a testvé-

rek szerepe, azt a Deákot a politikai pá-

lyára vezetõ bátyja, Antal és áldott lelkû

nõvére, Klára példája bizonyítja. A Fe-

rencet és Klárát összekötõ bensõséges,

felhõtlen szeretet a sírig tartott. Barátság

szövõdött sógora, Oszterhueber József

és közötte is. A szó szoros és átvitt ér-

telmében „nemes” asszony életérõl,

egyéniségérõl, vagyoni helyzetérõl Me-

gyeri Anna beleérzõ empátiával, igen

jól dokumentált közleményben számolt

be („Jóságos, csoda egy lélek…” Deák

Ferenc nõvére, Deák Klára).

A família Tolna megyei ágáról, a

Nemeskéri Kiss (a politikus jóval idõ-

sebb nõvére ide került feleségnek) és a

Szeniczey lányokról Cserna Anna fog-

lalja össze a lényegi tudnivalókat (Deák

Ferenc tolnai nõrokonai). Az államférfi

életrajzának búvárlói közül sem sokan

tudták, hogy volt egy keresztlánya, az

apja kerettyei birtokán 1830 legelején

világra jött Dõry Franciska. Mint min-

den nõrokonát, atyai szívvel támogatta,

nevelgette, biztatta kissé megkésett há-

zasságkötését. Ekkor, 1861 áprilisában

írott soraiból érdemes néhányat Foki

Ibolya nyomán idézni, mert egyrészt a

magyar irodalom egyik legszebb levele,

másrészt mintha látnoki módon saját jö-

võjét is megjósolná: „Elhagyatottság,

édes leányom, keserû állapot, mely a

korral nem fogy, de súlyosbodik. 

Ha nincs, kit az ember szívébõl szeres-

sen, vagy legalább nincs közelében, ha

nincs kinek életét, munkásságát, érzel-

meit szentelje, ha nincs életcélja, rideg

az élet, megdermed a szív; s a gond, mit
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megosztani nem lehet, kétszeresen sú-

lyos.” (Deák és keresztlánya, Dõry

Franciska).

Volt eset, amikor Deák Ferenc vala-

melyik nõismerõsét politikai partnernek

tekintette. Valahogy így közeledett –

nagy tisztelettel – az elsõ magyar mi-

niszterelnök, Batthány Lajos gróf felesé-

géhez és özvegyéhez. Hernády Zsolt

Géza pontról pontra sorra veszi együtt-

mûködésük dokumentálható állomásait,

és kimutatja: sok mindenben egyetértet-

tek (fõleg a reformpolitika igenlésé-

ben), ám a kiegyezés megítélésében

érthetõ módon eltértek a nézeteik

(„Nõdnek jelentsd szíves tiszteletemet”.

Gróf Batthány Lajosné Zichy Antónia és

Deák Ferenc kapcsolata).

Leginkább irodalomtörténeti szem-

pontból érdekes Deák Ágnes tanulmánya

a politikusnak a másik forradalmi öz-

vegyhez, Vachott Sándornéhoz fûzõdõ

szívélyes kapcsolatáról. Elsõ fele elsõsor-

ban Eötvös József segítõ szándékairól

szól, amelyekkel Csapó Mária, a magára

maradt és megélhetési gondokkal küsz-

ködõ kezdõ írónõ és irodalmi vállalkozó

próbálkozásait támogatta. Deák Ferenc

csatlakozott barátja akcióihoz, már csak

azért is, mert a liberális nemzeti program

iránt elkötelezett fiatalasszonyt látta ben-

ne. Vachottné természetesen csodálta fá-

radhatatlan pártfogóját; egyebek között

ezt írta róla: „Ott, hol Deák megjelen,

mindig nemét a biztosság- és nyugalom-

nak érezi a szív, – úgy tetszik, mintha ad-

dig legalább, míg jelenléte varázsa tart,

minden földi baj ellen biztosítva vol-

nánk…” (Deák Ferenc és Vachott

Sándorné Csapó Mária).

A kiadvány jelentékeny hozzájárulás

a kor társadalom-, jog- és mentalitástör-

téneti kérdéseinek megértéséhez. Csak-

nem minden sorából kiviláglik Deák

Ferenc magánemberi, erkölcsi nagysá-

ga. Egyik, örök érvényû intelme, ami-

hez mindig ragaszkodott: „A jóság is

alapföltétele a boldogságnak. Rossz em-

ber lehet szerencsés, de boldog nem

lesz soha.” Noha félárván nõtt fel, agg-

legény maradt, talán szerelmes sem iga-

zán volt, a nõkhöz való viszonyát még-

sem a távolságtartás jellemezte, sokkal

inkább a harmónia. Mûvelõdéstörténeti,

közelebbrõl pedagógiatörténeti jelentõ-

séggel bírnak a leánynevelésrõl vallott

nézetei, amelyek szintén következete-

sen jelen vannak az elõadásokban. 

Deák nõeszménye – a kortársak legja-

vának felfogását tükrözve – a hazáját és

családját szeretõ, iskolázott, nyelveket

beszélõ, sokoldalúan képzett, tevékeny

és takarékos asszony volt, aki férjének

igazi, egyenrangú társa, gyermekeinek

igazi nevelõje. ■

Kiss Gábor

(szerk., 2015):

„Jól esik közte-

tek lenni…” 

Nõi sorsok, 

szerepek Deák

Ferenc környezetében 

Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és

Városi Könyvtár
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