
Degré Alajos

Egy XVIII. századi 
falusi népítélet 
hagyománya
 Nemesnép kicsiny, mindössze 451 
lelket számláló falu Zala és Vas megye, valamint 
a jugoszláv határ sarkában. A XV. században 
találkozunk vele először, akkor is csupa egytelkes 
szegény nemes lakta, 1713-ban csak a falu 
felében 16 egytelkest számoltak össze benne. 
Jellegét a törökdúlás idején sem vesztette el, 
1630-ban is 22 bocskoros nemest írtak itt össze, 
a névsorban már akkor is a ma is élő családok 
(Kósa, Német, Göde stb.) szerepeltek. Az 1720. 
évi országos összeírásban is kisnemes kurialista 
falunak tüntették fel, részletes adatait fel sem 
jegyezve. Pedig ekkor a nemeseken kívül 3 telkes 
jobbágy és 7 zsellér is élt benne. A század végére 
a telkes jobbágyok eltűntek, a zsellérek és szolgák 
szaporodtak, 1775-ben 24 zsellér és szolga, 
1847-ben azonban csak 14 zsellér adózott itt. A 
nemesek száma viszont gyarapodott, az 1845. évi 
nemesi lajstromban 66 nemes családot (mindössze 
16 családi névvel), azon belül 145 nemes személyt 
tüntettek itt fel, Természetesen paraszti sorban 
éltek, egy egész jobbágyteleknél nagyobb birtoka 
senkinek sem volt, de akadt köztük mesterlegény, 
sőt szolga is.
 Ma is teljesen össze nem épült 
házcsoportokból, „szer”-ekből áll, amiknek neve 
Német szer, Göde szer, Kósa szer. A „szer”-ek 
a helybeliek szerint az eredetileg abban lakott 
családok nevét viselik.
 A falu lélekszáma az utolsó másfél 
évszázadban alig emelkedett. Sok a gyermektelen 

vagy egykés család, de a falu rosszul 
közelíthető meg, kizárólag földmívelő 
település, így a tehetségesebb vagy 
vállalkozóbb szelleműek közül sokan 
el is vándoroltak innen.

1828-ban volt 434 lélek
1850-ben  447 lélek
1890-ben  529 lélek
1910-ben  569 lélek
1920-ban  553 lélek
1960-ban  451 lélek

A falu lakói most is emlegetik felmenőik nemes 
voltát, erről a szokásos túlzásokkal mesélnek, 
például, hogy ha nem nemes találkozott velük, 
mint nemes urakkal, félre kellett állnia az úton. 
Valaha itt volt a járás székhelye. Horváth János még 
az ebből az időből való kortesnótát is hallotta:

„Megérett a mogyoró
Gyika Jenő főbíró.”

Ez azért érdekes, mert Gyika Jenő nevű 
főszolgabíró tényleg volt a lövői járásban 1848-
ban. Nevezetes szerepet játszott, bellatinei 
nagybirtokos volt, később nemzetőr őrnagy, 
majd honvédtiszt lett. Tehát a nemesnépi járási 
székhelyről mesélt nagyzoló történet 1848-as való 
elemekkel keveredett.
 E falu 1871-ben hitelesített tagosítási 
térképén és földkönyvében a Márokföld határ 
melletti egyik dűlő Hosszú dűlő Göde sírjánál 
névvel van feltüntetve. Ma a faluban e dűlőt Göde 
temetésének nevezik. Hogy miért, azt Horváth 
János 60 éves nemesnépi földmíves így beszélte 
el.
 Volt a faluban egy Göde János nevű 
megférhetetlen ember, aki, ha nem hívták meg 
disznótorba, felgyújtotta a házigazda pajtáját vagy 
éppen a házát. Egy ilyen cselekedete miatt el is 
fogták, és ketten bekísérték 1792-ben Egerszegre 
az alispánhoz. Az alispán azonban azt mondta, 
Göde nemes ember, ő nem ítélhet felette, és 
eleresztette. Göde hamarabb érkezett a faluba, 
mint azok, akik bekísérték, és mire azok hazaértek, 
egyiknek a háza már lángokban állott.
 Erre összegyűltek a falusiak – mind nemes 
emberek voltak -, akkor 64 ház volt, abból 63 
aláírta, ha senki meg nem ítéli Göde Jánost, akkor 
ők maguk fogják elítélni. El is végezték maguk 
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 Halálának huszadik évfordulóján egy 
megnyitó és 6 előadás idézte vissza a zalaegerszegi 
levéltár épületébe dr. Degré Alajos jogtörténész, 
címzetes egyetemi tanár alakját, aki 1960 és 
1973 között igazgatója is volt a közintézménynek. 
Dr. Gyimesi Endre polgármester maga is Degré-
tanítványként került a levéltár igazgatói székébe. 
Ennek jogán idézte föl tanító mesterét, az 
embert.
 Dr. Mezey Barna dékán az ELTE Állami és 
Jogtudományi Karán.  Arról a Degréről beszélt, 
akinek első jogtörténeti munkája 1930-ban je-
lent meg. Bár az Igazságügyi Minisztériumban 
dolgozott 1937-44 között, majd 1947-től ismét, 
nem hagyta abba jogtörténeti kutatásait. Ezt 
követően került a pécsi egyetem jogi karára 
oktatónak.
 Dr. Béli Gábor a Pécsi Tudományegyetem 
Állam-és Jogtudományi Kara Jogtörténeti 
Tanszékének adjunktusaként arról tartott előadást, 
hogy a köztudatban egészen más kép él Verbőczy 
Hármaskönyvéről ( a Tripartitumról ), mint 
aminő Degré kutatásaiból következik. Főképp 
gyámjogi szempontból vizsgálta a híres-hirhedt 
törvénykönyvet. Megállapította: nem a csak 
vagyonjogi tényezőket kellett figyelembe venniök 
a bíráknak, hanem mindenek előtt a gyermek 
érdekeit  Sőt, már Verbőczy előtt 1214-ben II.Endre 
is megerősített egy adomány levelet, amelynek 
szerzője Anamiás István ma is korszerűnek 
mondható jogi kifejezéseket használva állt ki a 
gyámolított gyerek mellett a tutorként szereplő két 
nagybácsi ellenében. Degré azt is kimutatta, hogy 
a tutorság korábban nem fordult elő okiratokban.
Dr. Máté Gábort épp olyan remek humorérzékkel 
áldotta meg a természet, amilyen Degré 
Lojzi bácsira is jellemző volt. A Budapesti 
Közgazdaság Tudományi és Államigazgatási 
Egyetem Államigazgatási Kara Jogtudományi 
Tanszékének vezetője 1967-től 100 levelet kapott 
„hátulgombolós jogászként” mesterének is te-
kintett korábbi oktatójától. A professzor ebből 
a  hatalmas bőségből idézett szemelvényeket. 
A hajdani Megyeháza, a városháza jelenlegi 
díszterme egyszeriben megtelt Lojzi bácsi szel-
lemével: derű, nevetés kísérte a  fölolvasást. Ezt 

nem csak a Degré-sorok váltották ki, hanem 
maga az előadás is. Dr. Degré Alajos, akit be nem 
bizonyított 1956-os magatartásáért eltávolítottak 
a pécsi katedráról, 1970-ben résztvevője volt a XIII. 
történész világkongresszusnak Moszkvában. A 
Kreml után Kremsbe vezetett kutatói útja „ egy kis 
friss levegőt szívni” - írta levelében. Nagy álma a  
jobbágy vagyonjog földolgozása volt, ezért vette 
örömmel, hogy 1975-ben francia levéltárakban 
kutathatta az ottani magánjog-történetet.
 Németh László zalaegerszegi levéltáros az 
elkötelezett, régi Degré-híveket is meglepte saját 
kutatásain alapuló, az erdélyi szombatosok és 
Degré kapcsolatát taglaló előadásával. Radocsai 
miniszter biztosaként járta a székely falvakat 
1941-44 között 126 pontos kérdőívvel annak 
kiderítésére,ott mennyire érvényesek a zsidók 
kirekesztését, majd megsemmisítését célzó zsi-
dótörvények. Megbízójához 1944.márciusában 
fölterjesztett Emlékeztetőjében  tanúsította, hogy 
a szombatosok leszármazottai nem zsidók, tehát a 
hivatkozott jogszabályok sem vonatkoznak rájuk. 
A csendőrök kegyetlenkedéseit mégsem tudták 
megúszni, hiába volt még Ráduly István plébános 
minden ravaszkodó segítsége is.
 Kapiller Imre zalaegerszegi levéltáros 
ugyancsak tanítvány munkatársként emlékezett 
egykori igazgatójára, a tudós kutatóra. A 
48 éves rendkívül népszerű oktatónak előbb 
Szolnokra kellett mennie Baranyából, majd a 
pécsi dékán döntése alapján Zalaegerszegre, a 
szülővárosba. ( Béres János alkotta emléktáblája 
előtt bárki tiszteleghet a Petőfi utcában). A sors 
különlegességeként éppen születése napján 
érkezett a zalai megyeszékhelyre. A levéltárban 
beosztott levéltárosként 2 évig irodájának kanapéja 
volt a „lakása”.
 Ezt követően 1960-tól 13 éven át 
volt  igazgatója, vezetője, oktató barátja mun-
katársainak, és segítője mindenkinek, aki a le-
véltárban kutakodott. Nélküle nem jelenhetett 
volna meg a Zalai Gyűjtemény 52.köteteként 
az egykori munkatárs, Németh László okmány-
összeállítása a zalai zsidóságról, az igazgató-
utód dr. Simonffy Emil kutatásait összefoglaló  
55.kötet a polgári földtulajdon kialakulásáról 
és a birtokmegoszlásról Délnyugat-Dunántúlon,  
ha 1973-ban nem olyan állhatatos. De az volt, 
s alapító szerkesztője a Zalai Gyűjteménynek. 
Méltán vehette át 1977.augusztus 20-án a Megyei 
Alkotói Díjat, s kapta vissza halála előtt 2 évvel az 
egyetemi tanári címet.

DR. DEGRÉ ALAJOS 
a sokoldalú tudós, 
jogtörténész
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