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Molnár András, a Zala Megyei Levéltár már
cius 15-e alkalmából méltán kitüntetett 
főlevéltárosa több mint két évtizede foglal

kozik a magyar reformkor, az 1848/49-es forrada
lom és szabadságharc történetével, valamint a kora
beli Zala vármegye közéletével. Számos helyi és 
országos politikus, katona, tisztviselő életútját ku
tatta. így Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Csány 
László. Széchenyi István zalai működésével kap
csolatban jelentek meg tanulmányai. A Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkeresztet azonban a De
ák Ferenc életművének feltárásában és közkinccsé 
tételében végzett érdemeiért kapta. Valóban, máso
dik Ferenczi Zoltánként két évtized alatt százat jó 
val meghaladó számú publikációban helyezte új 
megvilágításba a haza bölcsének életét és munkás
ságát. A Deák-bicentenárium alkalmából megjelent 
munkái közül is kiemelkedik azonban a mintegy 
tízéves kutatás eredményeképpen született, a fiatal 
Deák Ferencről szóló monográfiája.

Molnár András A fia ta l Deák Ferenc című mun
kája 2003-ban jelent meg az Osiris Kiadó 
Milleniumi Magyar Történelem sorozatában 352 
oldalon. A szerző 14 fejezetben Deák életének első  
30 évét: családi hátterét, gyermekkorát, tanulóéve
it, pályakezdésének időszakát mutatja be gazdag, 
forráskritikailag megválogatott szakirodalom és 
széleskörű, levéltári forrásokra alapozott, saját ku
tatásai alapján. Mint minden levéltárazáson alapuló 
munka, ez a könyv is túlnő az életrajzi kereteken: a 
források tükrében korrajzzá szélesedve m egeleve
nedik az olvasó előtt Zala megye napóleoni hábo
rúk és a reformkor alatti közélete, a „táblabíróik vi
lága", az uradalmi gazdálkodás mindennapjai. A 
szerző maga is igyekszik kihasználni a források ad
ta lehetőségeket. Könyve előszavában ezt így fo
galmazza meg: „Nem szokványos életrajzot írtunk; 
a hagyományos időrendet tematikus (jog-, gazda
ság-, m űvelődés-, politikatörténeti) fe jezetekkel 
bontottuk m eg... ” (8.o.) Ehhez az átfogó megköze
lítési módhoz járul még egy igen alapos, a Deákok 
családtörténeti hátterét a XVII. századtól felvázoló, 
számos új kutatási eredményt összefoglaló fejezet 
(Deák Ferenc ősei 1665-1803). A könyvet időren
di mutató, 30 kép és alapos jegyzetapparátus teszi 
teljessé.

A fiatal Deák ősei -  Deák Mihály és testvére, Pé
ter, a „haza bölcsének"  ükapja -  a 17. században

nyertek nemességet, valószínűleg korábbi földes
uruk, Nádasdy Ferenc országbíró közbenjárására. A 
kereskedelemmel foglalkozó Deák fivérek közül az 
idősebb, Mihály esküdtként már hivatalt viselt Zala 
megyében. Unokaöccse, Deák II. Péter már az 
egerszegi járás főszolgabírója -  és táblabírája -  lett. 
Az ő fiát, Deák Gábort -  a vagyonos középbirtokos 
Hertelendy családból nősülésének köszönhetően -  
már fiatalon táblabíróként em lítik. Bár a 
Hertelendy Annával kötött házassága igen szeren
csétlen véget ér, a feleség apai öröksége -  a 
kehidai, a kustányi, a koppányi. az orbányosfai, a 
forintosházi, a nemesapáti, a benkeházi, a söjtöri, a 
tófeji. a hahón javak -  két gerneráció alatt a Deák 
család kezébe mentek át. A Deákok tekintélyét 
megalapozó Hertelendy-vagyon mellé Deák Gábor 
fia, Ferenc egy főleg kapcsolati tőkét jelentő, szin
tén rangos házasságot köt Sibrik Antal győri első  
alispán lányával, Erzsébettel. E házasságból hét 
gyermek született, közülük négy élte meg a felnőtt
kort: Antal József, a legidősebb. Jozefa Klára, Klá
ra Emília és az 1803. október 17-én Söjtörön a leg- 
fiatalabbként világra jött Ferenc Antal, a későbbi 
Deák Ferenc.

Mivel anyja a szülést nem élte túl. a kis Ferencet 
apja Tárnokon élő öccséhez. Józsefhez adta. Itt töl
tötte élete első öt évét. ezt követően pedig -  távoli 
rokona, Hertelendy György gyámsága mellett -  
testvérei nevelték. Alsó- és középfokú iskoláit De
ák Kehidán, Keszthelyen. Pápán és Nagykanizsán -  
a gróf Batthyány Lajos nádor által alapított gimná
ziumban -  folytatta. Jogi képesítést a győri királyi 
jogakadémián, gyakorlatot pedig ezt követően Za
lában és Pesten szerzett.

Zalába hazatérve 1824-1831 között tiszteletbeli 
actuáriusként (alügyész) működött. Az e tisztséggel 
kapcsolatos jogi tevékenysége, jogalkalmazói gya
korlata nagyban segíthette későbbi pályája során az 
országgyűlésben és a miniszteri székben is. A jog- 
gyakorlat mellett ezekben az években komoly el
méleti munkát is végzett, jelesül Antal bátyjának, 
Zala országgyűlési követének segített elkészíteni a 
rendszeres munkálatokhoz a vármegye által hozzá
fűzött észrevételeket. Deák Ferenc tehetségét, mun
kabírását és elméleti tudását jól mutatja, hogy -  
Molnár szerint -  négy témakörben: az egyházügyi, 
a köznevelési és tudományos, a közjogi és úrbéri 
munkálatokra tett javaslatok túlnyomó részt az ő 
keze alól kerültek ki, de hatása és érvelése, kimu
tatható a bányászati és a közgazdasági operátumra 
tett észrevételekben is.

Elméleti tudása, felkészültsége alapján, és az 
operátumokra tett észrevételek kidolgozásában vál
lalt szerepe alapján neve már az 1832-es követvá
lasztáskor felmerült. Ekkor azonban még bátyja, 
Antal kapott megbízást, de ő  hamarosan hazatért 
Pozsonyból. Helyére támogatásával -  neki ugyanis 
„a kisujjában több tudomány és képesség van", 
mint benne (230. o.) -  1833-ban, 30 éves korában



Jog
öccse került, aki e -  kezdetben általa nem akart -  
megbízással elindult az országos politika porondjá
ra vezető úton.

Molnár András Deák életének első  három évti
zedét olvasm ányos formában, ám roppant 
adatgazdagon foglalja össze. A Deák család szár
mazásával kapcsolatban -  mint ezt jelzi is -  legin
kább Ferenczire támaszkodik, de a források ellen
őrzésével és összevetésével több helyen pontosítja 
az eddig ismert családtörténeti adatokat (Vö.: I I., 
13., 14.. 19. o., 10., 21.. 52. lj.).

Deák bő egy évtizedes tanulmányait a szerző 
igen sokoldalúan mutatja be (Gyermekkor és korai 
diákévek 1803-1817; A győri királyi akadémián  
1817-1821; Z alai és p e s ti joggyakorla t 
1821-1823). Nemcsak tanárai, mentorai (így példá
ul: Martinus atya. Verner József, Bresztyenszky 
Béla. Szibenliszt Mihály. Rötth József) portréját 
rajzolja meg, és sejteti ennek nyomán, hogy milyen 
hatással lehettek a diák Deákra, annak formálódó 
világképére, hanem felvillantja egykori pajtásai, il
letve rokonai képét, a korabeli hétköznapokat, a d i
ákélet örömeit. A szerző alapos munkájának kö
szönhetően m ára diákévek áttekintése során láthat
juk. hogyan és kiknek a hatására ébred fel Deák tör
ténelmi és irodalmi érdeklődése, illetve formálódik 
ki a később jogászként kamatoztatott logikai és 
szónoki képessége.

Ezt a vonulatot Zala megye reformkori művelő
déstörténeti vázlatává bővítve Molnár egyébként 
több fejezetben is továbbviszi (vö.: Deák Ferenc 
pályakezdetének szellem i háttere és A fia ta l Deák 
Ferenc olvasmányai című fejezeteket). Könyvéből 
kiderül, milyen kapcsolatban állt a két Deák testvér 
(a Ferencre fiatal korában nagy hatást gyakorló, és 
öccse útját egyengető Antal és „a haza bö lcse”) az 
irodalommal, annak korabeli szellemi elitjével. De
ák Antal maga is írogatott, verselt, és levelezett a 
vele távoli rokonságban lévő Kisfaludy testvérek
kel. Deák Ferenc pesti tartózkodásai során került 
kapcsolatba az Auróra-körrel, és szintén Pesten is
merte meg talán legközelebbi barátját, Vörösmar- 
tyt. Molnárnak a korábbi kutatási eredményeket 
pontosítva sikerül meghatároznia e barátság kezde
tét (69.o.).

Az eseménytörténetet aprólékosan kidolgozott 
jogtörténeti háttérbe illeszti a szerző. E nélkül 
ugyanis sem Deák pályakezdete, sem pedig későb
bi munkássága, diétái, miniszteri tevékenysége 
nem lenne érthető. M áraz iskolai évekkel foglalko
zó fejezetek olvasása során bepillantást kaphatunk 
a tantárgyakba, vizsgarendbe, a korabeli jogászkép
zés módszereibe. Részletesen ismertetésre kerülnek 
a reformkori joggyakornoki feladatok, az ügyvédi 
oklevél elnyerésének korabeli feltételei és metódu
sa. Molnár Deák alügyészi éveit vizsgálva a mai 
gyakorló jogászok számára is tanulságos esetleírá
sokon keresztül mutatja be Deák érvelését, elm éle
ti felkészültségét, védőként és vádlóként vitt ügye

it. A jogtörténeti szakirodalom szerző általi alapos 
ismeretét mutatja, hogy még Deák egyik korai 
ügyében megesett téves jogszabályi hivatkozást is 
felfedezi (I.: 84.o.).

Deák korai jogi munkássága a feltárt források 
tükrében igen sokoldalúnak mondható: becsületbe
li alügyészként törvényességi felügyeletet gyako
rolt a vármegye gyűlésein és törvényszékein; fel
adata volt az adózó nép és az árvák törvényes kép
viselete és jogaik védelme, valamint részt vett a 
megye büntető igazságszolgáltatásában. E felada
tok igen sok résztevékenységre bomlottak, ezeket 
Molnár András több mint harminc oldalon keresz
tül részletezi (Deák Ferenc alügyészi tevékenysége 
1824-1831). Ezen önálló tanulmánynak is beillő 
fejezet közérthetően mutatja be a megyei igazság
szolgáltatás fórumait, működését és magát a pro
cesszust. Deák gyakorlatban végzett munkája mel
lett elméleti síkon is folyamatosan és magas szinten 
képezte magát. Fiatalkori olvasmányait Molnár 
részletesen elemzi. Csak néhány közismert név a 
kor legismertebb jogászai közül, akiknek műveit 
rendszeresen forgatta: Cesare Beccaria. Anselm  
Feuerbach, Jeremy Bentham. Charles de S. Mon- 
tesquieu. E szakírók munkásságán túl ismerte kora 
jelentős európai törvénykönyveit. így a napóleoni 
kódexeket, a bajor, a porosz, illetve az osztrák pol
gári törvénykönyveket. Könyvtárában megtalálha
tóak voltak az elmúlt időszak magyar országgyűlé
seinek naplói is.

A fentiekhez csupán annyi tehető hozzá, hogy a 
Deák által oly nagy kedvvel olvasott írók közül 
Beccaria és Feuerbach a XVII1-XIX. századi bün
tetőjog-tudomány kiemelkedő alakjai voltak. Deák 
későbbi büntetőjogi munkássága során, az 1843-as 
tervezet -  amelynek kiemelkedő voltát Mittermayer 
is hangsúlyozta -  elveinek kimunkálásakor nagy
ban támaszkodhatott e tudósok gondolataira. A pol
gári törvénykönyvek ismerete pedig 1848-as tevé
kenységének elengedhetetlen feltétele volt.

Mindent összevetve e fejezet alapján megállapít
ható. hogy mire Deák 1833-ban felváltotta bátyját a 
diétán, egyedülálló tudásnak lehetett a birtokában. 
S ez az ismeretanyag már korábban sem hevert par
lagon! Molnár András hosszan fejtegeti az országos 
operátumokhoz írt zalai észrevételek történetét 
(Deák Ferenc p o litik a i pá lya k ezd e te  Zalában  
1831-1832). Már fentebb említésre került, hogy 
ezen észrevételek anyagát jelentős részben Deák 
Ferenc állította össze. E munkája, amelyet jogász
ként, jogi érvekkel, törvényi hivatkozásokkal alátá
masztva készített el, alapozta meg országos szerep
lését.

Molnár András könyvének legérdekesebb részei 
közé tartoznak a gazdaságtörténettel foglalkozó fe
jezetek (Osztatlan birtok, közös gazdálkodás; A D e
ák csa lád  Kehidája). Bár a szerző is jelzi az írásos 
ügyvitel hiányát az uradalomban, ami jelentősen 
megnehezíti a gazdálkodás értékelését, Molnár a
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Deák testvérek levelezése alapján sikerrel vázolja 
fel az uradalom gazdálkodásának jellem ző vonása
it. Egy reformkori középbirtokos család gazdálko
dásának, jövedelmeinek elem zésén túl a szerző 
még a birtokközpont, Kehida, illetve a családi kúria 
bemutatásának is hagy helyet. Adatai a lényegre 
szorítkoznak, és segítségükkel Molnárnak sikerül 
emberközelbe hoznia a reformkori hétköznapokat.

Több fejezet foglalkozik eseménytörténettel, így 
Deák Antal országgyűlési szerepléseivel (Zala m e
gye követei az 1825-1827. évi országgyűlésen; D e
ák Antal az 1830. évi országgyűlésen; Zala követei 
az országgyűlésen 1833 áprilisáig). E pozsonyi di
étákkal kapcsolatos adalékok segítségével Molnár 
érzékletesen mutatja be a korabeli törvényhozási 
munkát, a különböző reformkori politikai irányza
tokat. Deák Antal és Deák Ferenc követi megbíza
tása kapcsán (kettejük között 14 év volt a korkü
lönbség!) a szerző kitűnő példán keresztül de
monstrálja a reformnemzedékek közti felfogásbeli 
különbségeket, és az ellenzék által képviselt politi
ka másfél évtized alatti megváltozását.

Végül, de nem utolsósorban eseménytörténettel 
foglakozik a Zala várm egye rendi ellenállása  
1821-1823  közti fejezet, amely elsőként dolgozza 
fel a megye rendi ellenállásának történetét. Az itt 
leírtak két szempontból is fontosak: egyrészt a zalai

Emlékezés 
egy jogtörténész 

levéltárosra
Levéltáros elődeink 

-  Degré Alajos és Szabó Béla munkássága 
Szerkesztette Molnár András

Zala Megyei levéltár, Zalaegerszeg 2006, 1 57 p.
ISBN 963 7226 58 2

A Zala Megyei Levéltár nemrégiben megjelent 
kötete az intézmény két korábbi vezetője és 
tudományos munkásságuk előtt tiszteleg. 

Degré Alajosra, a levéltár egykori igazgatójára és 
Szabó Bélára, a megye utolsó főlevéltárnokára egy
aránt egy-egy tudományos üléssel emlékeztek Zala
egerszegen.

2004. április 7-én Jogtörténész és levéltáros cím 
mel tartottak emlékülést Degré Alajos halálának 
20. évfordulója alkalmából. Az 1956-ban vállalt 
szerepe miatt az egyetemi katedráról eltávolított 
jogtudós a Zala Megyei Levéltárban kapott állást, 
és annak vezetőjeként hatalmas szerepe volt az in- 
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események feldolgozásával hozzájárulnak a 1820- 
as évek köztörténetének alaposabb megismerésé
hez, és várhatóan más megyékben is ösztönzik 
majd a hasonló irányú kutatásokat, másrészt pedig 
Zalában történtek új megvilágításba helyezik a 
szom szédos megyékben, így Vas vármegyében 
1827-1832 között lezajlott eseményeket, amelyek 
az ottani főispán, herceg Batthyány Fülöp lemondá
sához vezettek.

Összegzésül elmondható, hogy Molnár András
nak Deák Ferenc ifjúságát feldolgozó monográfiája 
egy, a magyar történetírás hagyományait figyelem 
be vevő, több tudományág legújabb eredményeit 
hasznosító, biztos kézzel megválogatott hatalmas 
szakirodalomra és forrásanyagra épülő, komplex 
munka. A könyv előnye, hogy közérthető, olvasmá
nyos formában, az egyik legnagyobb államférfi 
életrajzán keresztül mutatja be nemzeti történel
münk talán legérdekesebb korszakát. Molnár And
rás könyve minden érdeklődő számára élvezetes o l
vasmány; csak remélhetjük, hogy a szakemberek és 
a történelem iránt érdeklődők mellett utat talál 
majd a középiskolákba, illetve a jogi és bölcsész
képzésen keresztül a jövő történész- és jogásznem
zedékeihez.

Domaniczky Endre

tézmény korszerű, a tudományos követelmények
nek megfelelő újjászervezésében. Mindemellett je
lentős tudományos munkásságot is folytatott, élete 
utolsó éveiben pedig ismét lehetőséget kapott az 
oktatásra. Az emlékülésen egykori kollégái és tisz
telői idézték fel munkásságának fontos állomásait, 
ezen előadások szövegét közli a most megjelent kö
tet.

M ezey Barna az egyetem i tanár Degré Alajos 
alakját idézi fel. Degré oktatói munkásságát igen 
korán kezdte, de pályáját az 1956-ot követő fegyel
mi eltávolítás derékba törte. Csak élete utolsó éve
iben térhetett vissza az oktatáshoz, 1982-ben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Karán cím zetes egyetemi tanári címet ka
pott. Épp ezért nem írhatott önállóan jogtörténet 
tankönyvet, nem alakulhatott ki „Degré-iskola” a 
jogtörténet-tudományban. Mindennek ellenére lek
tori tevékenysége kiemelkedő jelentőségű volt, és 
számtalan tanulmánnyal gazdagította a tudományt.

Degré Alajos korai munkásságának fontos állo
mását mutatja be Béli G ábor Degré Alajos és a ré
gi gyámsági jog című tanulmánya, amely egyben 
képet ad Degré munkamódszeréről, az igen alapos 
nem csak törvényszövegre, hanem az okleveles em
lékekre is kiterjedő elemzésére. A gyámsági jog  
kapcsán a Hármaskönyvvel, annak keletkezéstörté
netével is behatóan foglalkozott.


