
Deák Ferenc és Zalaegerszeg1 

A régi zalai vármegyeháza előtt (melyben ma a Zala Megyei Bíróság működik) egy ércszo-
bor áll szürke gránit talapzaton: a felirat tanúsága szerint Zala vármegye közönsége állította De-
ák Ferencznek 1879-ben. Ez volt az ország első, egész alakos Deák szobra, melyet a vármegye 
által szervezett gyűjtésekből, illetve a nemesi pénztárból finanszíroztak. Zalaegerszeg városa 
- az 1950-es évek mélypontjától eltekintve - mindig nagy tisztelettel viseltetett a „haza böl-
cse" iránt, nem feledve, hogy itt a zalai vármegyeházán kezdte meg pályafutását, s innét in-
dult el az ország politika küzdőterére, ahol nemcsak magának, de a szülőföldjének is sok elis-
merést szerzett. 

Deák Ferenc 1821-ben fejezte be a győri jogakadémiát, hazatért Kehidára, s hamarosan -
patvaristaként - Csesznák József megyei tiszti főügyész mellé került. Egy esztendei gyakorlat 
után Pestre ment, és felesküdött jurátusnak, hogy ügyvédi vizsgát tehessen. Kiváló principáli-
sa akadt, Rötth József személyében, aki több jelentős megbízatása mellett a pesti egyetem jogi 
karának dékánja (később az egyetem rektora) is volt. 1823 decemberében vizsgázott a fiatal 
ügyvédjelölt Péchy Imre alnádor előtt, s kitűnő bizonyítványával, ügyvédi diplomájával 1824 
elején jelentkezett Zalaegerszegen, ahol a február 16-án kezdődő közgyűlésen hirdették ki, 
hogy ezentúl jogosult közhivatal viselésére, vagy ügyvédi gyakorlat folytatására. Mint isme-
retes, Deák Ferenc ügyvédi praxist sohasem folytatott - bár a „nemzet prókátora" elnevezés 
később rajta maradt - , közhivatalt azonban elvállalt, de csak olyat, amely fizetéssel, elkötele-
zettséggel nem járt. 1837-ben így utasította el az alispáni tisztséget: „sem most, sem jövendő-
ben akárminő, vagy kinevezéstől függhető, vagy lekötelezéssel tartozó tiszti hivatalt vállalni 
soha nem fogok". 1824 augusztusában kapott tiszteletbeli alügyészi kinevezést, decemberben 
pedig a megye árváira felügyelő választmány jegyzőjévé nevezték ki. Mindkét hivatalát szor-
galmasan és becsületesen látta el, egészen 1832-ig, mikor életében a nagy fordulat érlelődni 
kezdett. Közben, 1829-ben táblabíróvá is kinevezték (még csak 26 éves volt!); nyilván addigi 
munkája elismeréséül. 

Mindeközben természetesen Kehidán lakott, Zalaegerszegre csak hivatalos teendőinek el-
végzésére, vagy a megyegyűlésekre jött be. A település a XIX. század első harmadában még 
alig ötezer lakosú mezővároska volt, lakóinak többsége mezőgazdasággal foglalkozott - az 
iparosok is, mert csak a mesterségükből nem tudtak megélni. A házak, néhány kivételtől elte-
kintve fából épültek és szalmával (zsúppal) voltak fedve. Hogy Deák hol szállt meg ittlétekor, 
nem tudjuk. Talán a mai Arany Bárány Szálló helyén álló urasági vendégfogadóban, ahol a 
vármegyei urak gyülekeztek, vagy a Fő téren álló kvártélyházban, esetleg nagybátyjának, De-
ák Józsefnek a házában - bár perben álltak. Mindesetre sűrűn jöhetett, a tór átutazóban is 
söjtöri birtokukra, vagy Pusztaszentlászlóra a nővéréhez. így volt tanúja annak a borzalmas 
tűzvésznek, mely 1826-ban két részletben elpusztította Zalaegerszeget. Július 29-én, Vörös-
marty Mihályhoz írt levelében tudósít a tragédiáról, ami július 18-án következett be, fényes 
nappal, miután a gyújtogatást előre bejelentették(!) „...már tíz nappal előbb fel volt ennek jöven-
dölése írva a' kocsma kapujára, és ezen írást magam is láttam..." - írta Deák. Megrázó szavakkal 
ecsetelte a látványt: „Borzasztó volt látni (én másnap mentem be) a' sok ínséggel, szükséggel küszkö-
dőt, soknak mestersége szerszámaiban élhetése egyetlen eszközei is oda égtek; s az ilyen irtózva nézett 
nyomorúsággal fenyegető jövendőjébe, mert olly feketék voltak kilátásai, mint le égett házának üsz-
kei...". Deák még nem tudta, hogy levele írásának napján a város másik fele is odalett, 273 la-
kóház és 374 gazdasági épület pusztult el, leégett még a nagytemplom tornya is. A vármegye-
házát a rabok mentették meg. A tűzvész nyomán a városi tanács újramérette a települést, szé-
lesebb utcákat jelöltek ki, és nekiláttak a téglafalú, cseréptetős házak építésének. 

A hamuból egy szebb csinosabb város kelt életre, melynek főtere, a vármegyeháza egyre 
fontosabb események színtere lett. Az 1832-es országgyűlésre készülve, ide is megérkeztek a 
„rendszeres bizottsági munkálatok" törvényelőkészítő anyagai. Zala megye egy választ-
mányt küldött ki a helyi „észrevételek" kimunkálására; ennek tagjai voltak a Deák testvérek, 

1 Elhangzott Zalaegerszegen 2003. október 19-én, a Megyei Honismereti Egyesület és a Honismereti 
Szövetség valamint a TESZ Zala megyei Szervezete által rendezett „A Haza Bölcsének emlékhelyei" 
című tanácskozáson. (Szerk.) 
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Antal és Ferenc is. Már a kortársak leveleiből tudjuk, hogy a munka jó részét is ők végezték el, 
ám az újabb szövegelemzések azt is kimutatták, hogy a legtöbbet Deák Ferenc dolgozott vele. 
Olyannyira, hogy mikor a javaslatok tárgyalásra kerültek, 1832. augusztus 6-án, a közgyűlés-
ben saját, a leírtakat kiegészítendő elképzelésekkel állt elő az úrbéri ügyekben. Három pont-
ban összefoglalva azt indítványozta, hogy adják meg a nem nemesek számára is az addig csak 
nemeseket illető polgári és politikai jogokat. A közgyűlés bizonyos mértékig figyelembe vette 
Deák Ferenc javaslatait (bár a legfontosabbakat nem fogadta el), az országgyűlésre azonban 
bátyját, az egyik legtekintélyesebb zalai politikai személyiséget küldte el követnek. Deák Fe-
rencet ezen őszön surrogatus (helyettesítő) alispánná választották, de nem sokáig viselte ezt a 
hivatalt. Antal ugyanis nem tudta teljesen magáévá tenni a liberális elképzeléseket, és 1833 ta-
vaszán lemondott követi tisztéről. Előbb azonban rávette a megyegyűlést, hogy a testvérét, a 
vele egyébként ellentétes nézeteket valló(!) Ferencet válasszák meg követnek. A megyegyűlés 
április 15-én „azon közbizalomnál fogva, mellyel Deák Ferencz tábla bíró úr iránt viseltettek" 
közfelkiáltással fogadta el a javaslatot. 

Ettől kezdve évekig igen keveset látták Zalaegerszegen, mert a pozsonyi diéta egyik leg-
szorgalmasabb tagiaként mindenhol ott volt, ahol szerepelni, beszélni, tanácskozni kellett. 
Annál többet olvasták leveleit, melyekben pótutasításokat kért maga számára a vitás kérdé-
sekben. A közvetítő Oszterhuber József volt, a „szeretett sógor", akit Deák rendszeresen inst-
ruált, hogy milyen is legyen az a pótutasítás, amit majd neki küldenek. 

A történetírás sokat foglalkozott már ennek az országgyűlésnek a históriájával. Tudjuk, 
hogy a reformeszmék terjedésétől félő kormányzat hogyan próbálkozott meg befogni a libe-
rálisok száját, felségsértési és hűtlenségi pereket konstruálva a keményebben szóló politiku-
sok (Wesselényi Miklós, Balogh János, Lovassy László, később az újságíró Kossuth Lajos) el-
len. Deák Ferenc óriási felkészültségénél és ragyogó manőverező képességénél fogva fokoza-
tosan az ellenzék vezéralakjává vált ezekben az években; befolyása Zala megyében is nagyot 
nőtt. 1836 novemberében már tiltakozó megyei küldöttséget vezetett Bécsbe, a letartóztatások 
ügyében, majd néhány hónap múlva rávette a megyegyűlést, hogy helyezkedjen szembe a 
helytartótanácsnak az országgyűlésről készült követjelentés kinyomtatását akadályozó intéz-
kedésével. Deák ezután is folytatta küzdelmét a szólásszabadság védelmében, és 1839 febru-
árjában elérte, hogy a börtönre ítélt Wesselényit kiengedjék; majd az országgyűlés vezéreként, 
mesterien taktikázva azt is, hogy 1840-ben az összes politikai foglyot szabadon engedjék. Ez 
az országgyűlés foglalkozott többek között a zsidók emancipációjával is, és első lépésként tör-
vénybe foglalta, hogy - a bányavárosok kivételével - szabadon letelepedhetnek az országban. 
A Zala megyei zsidók egy gyönyörűen litografált hálairatban köszönték meg neki ezt - az 
egyenjogúsításukhoz vezető - igen fontos tettet. 

1841-42-ben ismét keveset látták a megyében Deákot, aki ebben az időben leginkább Pes-
ten tartózkodott; az új büntetőjogi kódex kidolgozásában vett részt. Annál drámaibb esemé-
nyek történtek Zalaegerszegen az 1843-as esztendőben. 

Az országgyűlésre készülve, a megye liberális politikusai a háziadó elvállalását szerették 
volna elfogadtatni a nemesi szavazókkal; ezzel megtették volna az első lépést a köztehervise-
lés felé. Az április 4-ére, Zalaegerszegre hirdetett megyegyűlésre csaknem 1600-an jöttek 
össze; a több mint 20 felszólaló közül csak egy szólt az adó ellen. Ám ahogy Deák azon mele-
gében megírta Kossuth Lajosnak „szólottak volna talán még százan is, mert az egész intelli-
genczia igen kevés kivétellel mellette volt, de a szólás teljesen sikertelen volt, mert a tömeg 
igen fel volt izgatva". A konzervatívok által feltüzelt kisnemesek leszavazták az indítványt, 
majd hazafelé menet rátámadtak Deák kehidai házára, fel akarták gyújtani, egy emberét pe-
dig agyonlőtték. Nem csoda, hogy mindezek fényében nem akarta elvállalni az országgyűlési 
követséget - a reformerek tábora azonban nem tudta elképzelni nélküle az ország sorsának 
alakítását, ezért szavát vették, hogyha sikerül megváltoztatni a megye akaratát, akkor mégis 
elmegy a diétára. A két zalai főkortes, Csány László és Horváth János ezek után elképesztő 
méretű kampányba kezdett (az etetés-itatás, meggyőzés egyes források szerint 30 ezer forint-
ba, egy kisebb birtok árába került). 

Ennek keretében rendezték meg május 23-án a Zalaegerszeg melletti ságodi erdőben azt a 
nagyszabású ünnepséget, melyről részletesen a „Honderű" című folyóiratban lehet olvasni 
(1843.748. p.). Az ünnepségen volt minden, ami egy jó kortes hadjáratban elképzelhető: négy-
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lovas hintók, tarackdurrogás, cigányzenekar és cseh zenészkar, pompás ételek, torták Hunya-
di Jánossal és Zrínyi Miklóssal díszítve, dísztorták Deák Ferencnek ajánlva, a végén tűzijáték, 
és számtalan áldomáspoharak „az ünnep szeretett fia, Zala csillaga D.F. egészségéért". 

Az ünnepelt azonban egyre kedvetlenebbül figyelte ezt a lényétől idegen kampányt, és né-
hány nappal az augusztus végére tervezett újabb megyegyűlés előtt levélben értesítette az al-
ispánt, hogy akármi lesz is a szavazás eredménye, ő a követséget el nem vállalhatja, mert úgy 
érzi, hogy személye lett a legszélsőségesebb indulatok célpontja, s így általa „a közügy lesz tehát 
folyvást kitéve mind azon megtámadásoknak, melyeket titkon és nyilván személyem ellen irányoztat-
nak". Az indulatok hevességét jól érzékelte Deák: a megyegyűlésre minden eddiginél több, 
háromezret meghaladó számú nemes csődült be Zalaegerszegre, és bár az adó elfogadását vé-
gül megszavazták, a hazatérők között a város határában óriási verekedés tört ki, hatan meg-
haltak, több tucatnyi sebesült maradt a „csatatéren". Ugyancsak hangos volt a vármegyeháza 
szeptember 2-án is; itt jelentette ki Deák utoljára és megfellebbezhetetlenül, hogy ezek után 
semmiféle követi megbízást el nem vállalhat. A bejelentés nagy vihart kavart, a kortesek dü-
höngtek, Csány László megtagadta a barátságukat, mások fenyegették, hazaárulónak, Isten 
ellen vétkezőnek nevezték - de ő nem engedett, és eltávozott az ülésteremből. Ettől a naptól 
kezdve Deák Ferenc egyre ritkábban jött a városba. Visszahúzódott Kehidára - ide jött utána 
(titokban!) az országgyűlés küldöttsége, hogy segítsen megfogalmazni a felirati javaslatot. Be-
tegség is kínozta, gyötrődött a Széchenyi és Kossuth között egyre inkább kiéleződő vitában. A 
politikának azonban továbbra is szereplője maradt: részt vállalt a Védegylet zalai fiókjainak 
szervezésében (országosan az egyik legvirágzóbb megyei hálózat jött létre). 1845-ben több 
mint 200 zalai nemes élén önként elvállalta az adófizetést. 1847-ben az ő közreműködésével 
készült el a liberálisok programja, az Ellenzéki Nyilatkozat. Ebben az évben újra követnek je-
lölték az országgyűlésre, de ismételten visszautasította a megbízatást. 

Néhány hónap múltán azonban minden megváltozott. A bécsi forradalom hatására a po-
zsonyi diétán is felgyorsultak az események: Deák Ferenc sürgős levelet kapott Batthyányi 
Lajostól, hogy most aztán félre minden betegség, visszahúzódás, ott a helye, ahol a legfonto-
sabb dolgok történnek. A vármegye is azonnal lépett, és az éppen Zalaegerszegen tartózkodó 
Deákot felkérték, legyen a képviselőjük - mindkét megválasztott követ lemondott volna a ja-
vára. Meg sem várva a hivatalos procedúrát, Deák Ferenc vágtatott Pozsonyba; a megyegyű-
lés 22-én megválasztotta követnek, és küldte utána a mandátumot. Ekkor már a miniszterje-
löltek között szerepelt: néhány hét, és igazságügyi miniszterként levelezett földijeivel. A 
Batthyányi-kormányban igen fontos szerepe volt, ő helyettesítette a távol lévő miniszterelnö-
köt, sőt néha a hadügyminisztert is. Szülőföldjéhez hű maradt, az első népképviseleti ország-
gyűlésre a zalaszentgróti kerületben kapott mandátumot . 

A szabadságharcban Deák Ferenc nem vett részt, visszahúzódott Kehidára. 1849 után a 
megyei és az országos politikai fórumok megszűntek, így Zalaegerszegre is legfeljebb szemé-
lyes ügyei, illetve a „Deák" alapítvány dolgában látogatott el. 1854-ben eladta birtokát, és 
Pestre költözött; a nyarakat Pusztaszentlászlón töltötte, de oda, a vasúti összeköttetést kihasz-
nálva, már Nagykanizsán keresztül utazott. A vármegyével azért tartotta a kapcsolatot, de in-
kább a sógorán keresztül. 1861-ben már Pest képviseletében jelent meg az országgyűlésen: a 
megye közönségének elismerő levelére így válaszolt: „A bizodalom, melyet a T. Közönség 
irántam nyilvánított, erősíteni fog, hogy ne csüggedjek, s öröm érzéssel tölti el keblemet 
amennyivel inkább, mert azon megyétől származik, mely szülő földem, melyhez életem leg-
szentebb emlékei kötnek". A vármegye 1862-ben megfestette egész alakos portréját, amely 
1866-tól a vármegye, illetve most a zalaegerszegi közgyűlés termében látható; a megye höl-
gyeitől díszes széket kapott ajándékba, melyet haláláig használt; s 1876-ban bekövetkezett ha-
lála után három és fél évvel felállították szobrát is, mely azóta a város jelképe, és - a Deák szel-
leméhez illő - társadalmi és politikai rendezvények „gyűlhelye" lett ismét. 

Kiss Gábor 
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