
Kiállítás nyílt 
Deák Ferenc kehidai 
kúriájában 

Az 1981. évi múzeumi és műemléki hónap zalai 
rendezvényeinek sorából kiemelkedik a Kehidakus-
tányban - nagyszámú érdeklődő jelenlétében -
megnyitott Deák-emlékkiállítás. A korábban Söj-
törön - Deák Ferenc szülőházában - bemutatott, 
elsősorban dokumentumjellegű összeállítás mellett 
ez a második, lényegében állandónak tekinthető, 
olyan kiállítás a megyében, amely Zala egykor leg-
nagyobb politikusának állít emléket. 

Deák Ferenc a reformkori Magyarország polgári 
átalakulásáért küzdő mozgalom vezéregyénisége 
1803-ban született Söjtörön. Tanulmányai elvég-
zése után megyei megbízatásokat vállalt. Hatalmas 
tudása, rendkívüli emlékezőtehetsége, modern jog-
elvekkel megalapozott eszmevilága hamarosan te-
kintélyt teremtett számára a megye határain túl is. 
A reformországgyűléseken többször volt Zala me-
gye követe. Tekintélye, hajlékony politikai takti-
kája, a mindenben a haza haladását szem előtt tartó 
tevékenysége már a maga korában sokak példa-
képévé vált. 1848-ban az első független magyar mi-
nisztérium igazságügyminisztere lett, de az országot 
ért külső támadások miatt lemondott és kehidai 
birtokára vonult vissza. A szabadságharc leverését 
követő Bach-rendszer elleni passzív ellenállás meg-
személyesítője lett. Elvei fel nem adásával - az 
1867. évi kiegyezés egyik kulcsegyéniségeként — 
segítette elő Ausztria és Magyarország viszonyának 
rendezését, de a megalakuló minisztériumban nem 
vállalt szerepet, nem fogadott el sem címet, sem 
kitüntetést. 

A szabadságharc idejétől 1854-ig élt kehidai ön-
kéntes száműzetésében. A község szélén álló kúriá-
jának ma műemlékjellegű épületét 1770 táján épí-
tette a zalai középbirtokos Ilertelendy család a haj-
dani kehidai vár dombján. 1803 körül került örök-
ségként a Deák család birtokába. 1842-től Deák Fe-
renc birtoka lett a földszintes, magas tetős, sok-
kéményű kastély. Az L-alakú épület a Zala völgyé-
re tekintő részén - a mai könyvtár és a kiállítás 
helyén - volt Deák két könyvtárszobája, ebédlője 
és két hálószobája. Az udvar felöli rész vendégszo-
báiban sokszor megfordult a szomszédos Zala-
csányban lakó Csányi László, de sokszor járt itt 
Vörösmarty Mihály is. 

A kiállítás - amely a községi könyvtár kezelésé-
ben működik - elsősorban Deák Ferencnek állít 
emléket, de helyet kapott benne Csányi László is. Zala György szobra (Mazur Ildikó felvétele) 
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\ közeli Zalacsány birtokosa a reformkori zalai ellenzék országosan is elismert vezéregyénisége volt, s az 
ígerszegi megyeháza reformkiizdelmei, az országgyűlési követség után a forradalom és szabadságharc 
egyik, soha meg nem alkuvó harcosává, vezetőjévé vált, a főváros, majd Erdély kormánybiztosa, az 
újjáalakult kormány egyik minisztere. A szabadságharc bukása után nem menekült el az országból, a 
mártírság vállalásával is kitartott forradalmi eszméi mellett. 1848. október 10-én, négy nappal az aradi 
vértanúk után végezték ki Pesten. 

Az enteríőr-szerűen berendezett kiállításon eredeti bútorok, képek, festmények mellett a tárlókban és 
vitrinekben elhelyezett dokumentumok idézik fel Deák emlékét. Az egyik oldalat a Magyar Tudonányos 
Akadémián lévő Deák-kép hű másolata uralja. A Székely Bertalan készítette eredetiről századunk elején 
festette Balló Ede, a kor jeles mestermű-másolója. Alatta Csányi László barokk ebédlőgarnitúrájából 
látható három szépen helyreállított darab - egy kanapé és két szék. Mellettük a sarokban, egykor Deák, 
tulajdonában lévő kétajtós, nagyméretű szekrény áll. Szintén hagyatékából került a kiállításba az az üveges 
szekrény is, amelyben - a hagyomány szerint - az általa faragott kisebb dísztárgyak, haláláról hírt adó 
értesítés, valamint a születésének századik évfordulója alkalmából rendezett megyei rendezvények 
értesítői, meghívói idézik a ház hajdanvolt lakóját. Alsó polcán országgyűlési beszédeit, munkáit, életét és 
munkásságát összefoglaló könyvek állanak sorban. Ugyanezek - már nem kiállítási darabokként, hanem 
az olvasás, a tanulás céljait szolgálva - a szomszédos könyvtárban is megtalálhatók. 

A sok karú rézcsillár alatt, a szoba közepén elhelyezett tárlóban lévő dokumentumok, levelek és 
képek csak utalni tudnak a politikus, az államférfi, a családjáért és barátaiért sokat áldozó Deákra. A 
boltíves szoba kis előterében elhelyezett tablókon Kehida, illetve a kastély történetével ismerkedhet meg a 
látogató, aki a kiállítás megtekintése után körbesétálhat a védett parkban, tiszteleghet Zala György szob-
rászművész Deák szobra előtt. 

Dr. Bencze Géza 

A gölöncsérség emlékei 
a hódmezővásárhelyi 
Kiss Lajos Általános Iskolában 

A hódmezővásárhelyi Kiss Lajos Altalános Iskola tanulói szép és nemes hagyományt ápolnak. Iskolájuk 
névadójának nyomdokain haladva ismerkednek a régmúlttal, felidézve sok szokást, hiedelmet, játékot, 
munkafolyamatot. Az iskola 1967 óta viseli Kiss Lajos, a híres vásárhelyi folklorista, régész és mú-
zeumigazgató nevét. A vásárhelyi szegénysorban született igaz hitű ember a szegények melegszívű kró-
nikása lett. Ezt a szellemet őrzi az iskola mely 1981-ben kettős évfordulót ünnepelt. Névadójuk szüle-
tésének 100. évfordulója egybeesett az iskola fennállásának 100. évfordulójával. 

Az iskola tanulói már 1967 óta gyűjtik a környékükön található néprajzi tárgyakat. Ezek a tárgyak 
most újra élednek az iskola falai között rendezett állandó kiállításon. Az iskolamúzeum három részből áll: 
egyrészt a régi, muzeális értékű tárgyakból rendezett kiállítás, másrészt a múlt újjáéledését tükröző állan-
dó bemutató ahol a mai népművészek, fazekasok munkáiból látható. A múzeum harmadik része a tudós 
életpályáját hivatott bemutatni. 

Ezek a gyermekek e tárgyak között élnek, játszanak, tanulnak. A tárgyak szorosan beletartoznak 
mindennapjaikba. A szünetben bárhova mennek az iskolában, mindig áthaladnak a kiállítás színhelyén, a 
folyosón. A tanulók közül sokan „gölöncsér" családból származnak. Ez is egyik oka annak, hogy 
1967-ben az iskola Kiss Lajos nevét vette fel. A tanulók egyszerű családok gyermekei. Az iskola ünnepi 
műsorán kiválóan állták meg a helyüket a „libapásztor", a „kiskanász" szerepében. Környezetükből 
szerzett hiteles ruhákban teljes átéléssel adták-vitték a „kis szógát", a „kehes, hámsíros, pókos, csöbörbe 
hágós, csiklandós, rúgós" lovakat. Nyolc-tíz éves gyerekek rövidre nyírt hajjal, klottgatyában rohantak a 
színpadra, önfeledten lovacskáztak, hukkoztak, dóléztak. A műsor koronáját, a lakodalmas jelenetet, Kiss 
Lajos gyűjtése alapján dolgozták fel az iskola nevelői, s adták elő a tanulók. Ugyanezek a gyerekek kiváló 
csutkababákat, csutkaszárból hegedűt, ökrösszekeret készítettek. 

A hagyományápolás a szó legnemesebb értelmében él ebben az iskolában, őrizve egy kiváló vásárhelyi 
néprajztudósnak, a „magyar néprajzi tudomány szögény embörének" emlékét. 

Hampel Tamásné 
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