
MOLNÁR ANDRÁS 

DEÁK FERENC ÚJABB ÜGYÉSZI IRATAI 

1826-1831 

Deák Ferenc az ügyvédi diploma megszerzése után, 1824 és 1831 között tisztelet-
beli tiszti aliigyészként tevékenykedett Zala vármegyében. Közel nyolcesztendei 
ügyészi tevékenységének kutatásával, és ekkor keletkezett iratainak feltárásával 
azonban korábban alig foglalkozott a magyar történetírás. A Deák beszédeinek 
összegyűjtésére vállalkozó országgyűlési gyorsíró, Kónyi Manó volt az első, aki 
Zala vármegye levéltárában felkutatta, és „Deák Ferencz beszédei" című, 
1882-ben megjelent könyvében publikálta Deák talán legjelentősebb ügyészi mun-
káját, a többszörös rablógyilkos, Babits József védőiratát.1 A Deák életrajzát ké-
sőbb feldolgozó, és műveinek válogatott gyűjteményeit közreadó szerzők mind a 
Kónyi Manótól átvett — Kónyi által tévesen védőbeszédnek nevezett — egyetlen 
védőirattal jellemezték Deák ügyészi tevékenységét. így tett Deák első, mindmáig 
legnagyobb hatású monográfusa, Ferenczi Zoltán,2 és így a Deákot példaképének 
valló, ugyancsak zalai születésű jogtudós és politikus, Wlassics Gyula báró is.3 

Az 1920-as években Zala vármegye akkori főlevéltárnoka, a történészként is je-
leskedő dr. Fára József kezdte meg Deák ügyészi iratainak módszeres feltárását. 
1926-ban a „Zalamegyei Újság" c. helyi hírlapban „Deák Ferenc első vádbeszéde" 
címmel adta közre Deák legkorábbi, Török Miska és Decsák Istók gyilkosok bün-
tetőperében megtalált vádiratát." (Deák valójában itt sem vádbeszédet tartott, ha-
nem a vádat képviselte az általa indított írásbeli büntetőperben.3) 1930-ban, a „Zala 
vármegye feltámadása Trianon után" c. könyvben látott napvilágot, hogy Fára Jó-
zsefismeretlen, kiadatlan Deák Ferenc-beszédeket és iratokat talált a vármegye le-

1 Deák Ferencz beszédei. Összegyűjtötte: Kónyi Manó. Bp., 1882. 1. köt. 1-6. p. A könyv má-
sodik, bővített kiadásában: Bp., 1903. I. köt. 1 - 7 . p. 

2 Ferenczi Zoltán: Deák élete. Bp., 1904. 1. köt. 73. p. 
3 Deák Ferencz munkáiból. Sajtó alá rend.: Wlassics Gyula. Bp., 1906. 1. köt. 81-88. p., Báró 

Wlassics Gyula: Deák Ferenc. Bp.. 1923. 14-15. p. 
4 Fára József: Deák Ferenc első vádbeszédc. In: Zalamegyei Újság, 1926. április 4. 4. p. 
5 Vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Sajtó alá rend.: Molnár András. Zalaegerszeg, 

1995. 28-31 . p. 
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véltárában. „A komoly tudós a Magyar Történelmi Társulattal lépett össze-
köttetésbe, mely kieszközölte e beszédek és iratok kiadását. A vármegye ennek a 
költségeihez 10.000.000 koronával járult hozzá. A jelzett kiadvány Deák Ferenc-
nek vármegyei fiskusi működése idejéből származó periratait és jogi véleményeit 
tartalmazza, melyek eddig teljesen ismeretlenek voltak. Ezen anyag tudományos 
feldolgozása és magyarázatokkal való ellátása dr. Fára József főlevéltáros rendkí-
vüli alapos és értékes munkája."6 Fára tervezett munkája — talán pénzügyi nehéz-
ségek,7 vagy a szerző más irányú, hivatali elfoglaltságai miatt — sohasem jelent 
meg, a kéziratnak pedig (ha elkészült egyáltalán) nyoma veszett. 

Mintegy fél évszázaddal később, az 1970-es években Sándor Pál történész kuta-
tott a Zala Megyei Levéltárban Deák Ferenccel kapcsolatos dokumentumok után, 
és Zala vármegye büntető törvényszékének 1826. és 1828. évi periratai között fel-
fedezte Deák három ügyészi véleményét. Sándor Pál mindhárom iratból idézett 
egy-egy rövidebb szövegrészt a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
1988. évi névadó ünnepségére készített előadásában,8 közülük két ügyészi iratot 
pedig teljes terjedelemben megjelentetett a Századokban 1999-ben közreadott — 
valójában azonban még 1995, tehát saját dokumentumkötetünk kiadása előtt készí-
tett — forrásközleményében.9 

Jelen sorok írója 1992 és 1994 között Hanák Péter professzor megbízásából, az 
Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával végzett forrásfeltárást a Zala 
Megyei Levéltárban Deák Ferenc 1824 és 1848 közötti zalai közéleti tevékenysé-
gére vonatkozóan a „Deák Ferenc Összes Művei" címmel az MTA Történettudo-
mányi Intézetében elkészíteni tervezett kritikai forráskiadvány számára. Ekkor 
Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek és iratainak, valamint a vánnegye 
büntető törvényszéki pereinek módszeres és alapos átvizsgálásával csaknem hi-
ánytalanul sikerült felkutatni Deák 1824 és 1831 között keletkezett ügyészi véle-

6 Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. írta cs sajtó alá rendezte: Bckássy Jenő. 
Bp., 1930. 46. p. A könyv Fára József életrajzánál is utalt rá, hogy a főlevéltárosnak sikerült 
„rendkívül értékes, ismeretlen Deák Ferenc kéziratokat felfedeznie, melyek a közeljövőben 
fognak magyarázataival megjelenni." Uo. 159. p. 

7 A vármegye anyagi támogatása 1927. január elseje (az új papírpénz, a pengő bevezetése után) 
után mindössze nyolcszáz pengőt ért. 

8 Sándor Pál: Deák Ferenc politikai pályakezdete Zala megyében (1824—1832). In: Nótárius. A 
zalai honismereti mozgalom folyóirata. 1988/2-3. sz. 17-18. p. (Deák Kehidán, 1825. augusz-
tus 29-én, 1825. december 17-én, és 1827. május 29-én kelt ügyészi véleményei Salamon Ká-
roly esküdt hivatali visszaélései, Kun Gábor gyilkossága és a rádiak önbíráskodása ügyében. 
Vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 54-58., 84-85., 100-102. p.) 

9 Sándor Pál: Újabb kiadatlan Deák források. In: Századok 133. (1999) 6. sz. 1280-1282. p., 
vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 84-85., 100-102. p. 



ményeit és védőiratait, valamint az általa indított büntetőpereket, amelyekben a 
vádat képviselte. A tervezett kritikai kiadás munkálatai ugyan a Történettudomá-
nyi Intézetben később kudarcba fulladtak, a Zalában feltárt ügyészi iratok azonban 
dr. Magyar Károly, a Zala Megyei Bíróság elnöke segítségével, és az Igazságügyi 
Minisztérium anyagi támogatásával önálló kötetben láttak napvilágot 1995-ben. A 
„Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831" címmel a Zala Megyei Bíróság és a Zala 
Megyei Levéltár közös kiadásában megjelent, és a levéltár két munkatársa, 
Árkovics Istvánné, valamint Oláhné Szakály Gabriella segítségével általunk sajtó 
alá rendezett kötet Deák 94 ifjúkori ügyészi iratát adta közre 210 oldalon. Ugyan-
ekkor a forráskiadványban közzétett egyik iratot, a Tornyos József cifraszürös 
útonálló ügyében készített ügyészi véleményt egy, a teljes pert bemutató, és az ese-
tet tágabb történeti-néprajzi összefüggésekbe is belehelyező tanulmányban dol-
goztuk fel.10 (Utóbbi tanulmányunk rövidített, ismeretterjesztő változata később a 
zalai sajtóban is megjelent.") 

Az ügyészi iratokat tartalmazó forráskiadvány zalaegerszegi bemutatása alkal-
mával, a „Bün és bűnhődés Zala megyében a XVI-XX. században" címmel 1995. 
március 29-én a Zala Megyei Bíróságon megrendezett tudományos konferencián a 
pécsi egyetem jogtörténésze, dr. Béli Gábor tartott előadást Deák ügyészi iratainak 
jogtörténeti tanulságairól.12 A forráskiadványt a Levéltári Szemlében Dominko-
vits Péter soproni levéltáros, az Aetasban dr. Balogh Elemér szegedi jogtörténész, 
az Ethnographiában Szilágyi Miklós néprajzkutató, a Századokban Sándor Pál is-
mertette 1995-1996-ban.1J A Bírák Lapjában 1995-ben dr. Magyar Károly ajánlot-
ta a könyvet a jogászok figyelmébe,14 az Ügyészek Lapjában pedig ugyanabban az 
évben dr. Szendrei Géza méltatta a kötetet, idézve belőle több ügyészi vélemény 
hosszabb-rövidebb részletét is.13 

10 Molnár András: Deák Ferenc cs a budafai cifraszürös útonálló. In: Vasi Szemle XLVIII. cvf. 
(1994) 4. sz. 533-543. p. 

n Molnár András: A „bűnös" cifraszür a reformkorban. In: Zalai Hírlap 2000. január 29. 7. p., 
vö. Zalai millennium. Szemelvények Zala megye múltjából. Szcrk.: Molnár András. Zalaeger-
szeg, 2000. 71-73. p. (A „bűnös" cifraszűr.) 

12 Béli Gábor: Deák ügyészi iratainak jogtörténeti tanulságai. Az előadás kéziratának másolata a 
szerző tulajdonában. 

13 Dominkovits Péter recenziója In: Levéltári Szemle 45. (1995). 3. sz. 8-87. p., Balogh Elemér 
recenziója In: Actas (1995) 4. sz. 177-178. p., Szilágyi Miklós recenziója In: Ethnographia 
106. (1995) 1066-1067. p., Sándor Pál recenziója In: Századok 130. (1996) 1. sz. 190. p. 

14 Magyar Károly: Könyvajánló. In: Bírák Lapja 1995. 2 -4 . sz. 178-179. p. 
15 Szendrei Géza: Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc. In: Ügyészek Lapja 1995. 6. sz. 

65-71. p. 



A forráskiadványban közölt egyik jogesetet, a szentgyörgyvölgyi Török testvé-
rek feleséggyilkossági ügyét e sorok írója dolgozta fel 2001-ben egy hírlapi cikk-
ben.16 Deák valamennyi ügyészi iratát, ill. egész ügyészi tevékenységét össze-
foglalóan elemeztük az Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumának tiszteletére 
2002-ben megjelentetett emlékkönyvben.17 (Ugyanez a tanulmány napvilágot lá-
tott 2003-ban az Ügyészek Lapjában is.)18 Deák legkorábbi, még 1822-ben, a rab-
lással és orgazdasággal vádolt Romleitner József és társai ügyében patvaristaként 
készített védőiratát a Deák joggyakornoki éveit bemutató tanulmányunk függelé-
keként adtuk közre a Századokban 2002-ben.19 A Deák ügyészi tevékenységéről 
eddig megszerzett ismereteinket „A fiatal Deák Ferenc" címmel 2003 szeptembe-
rében megjelent monográfiánkban foglaltuk össze.20 

Szintén a Deák-bicentenáriumhoz kapcsolódva, 2004-ben adta ki az Arcanum 
Adatbázis Kft. a Deák nyomtatásban közzétett munkáit tartalmazó CD-ROM-on 
az ügyészi iratokat közreadó forráskiadványunk teljes, a Zala Megyei Levéltár ál-
tal a kiadó rendelkezésére bocsátott szövegét.21 Az egyik újabban előkerült, és a 
korábbi forráskiadványban még nem szereplő — ám a fiatal Deákról szóló köny-
vünkben már hivatkozott — ügyészi véleményből a Zala Megyei Levéltár nemesi 
címeresleveleinek gyűjteményét feldolgozó, 2004-ben megjelentetett albumunk-
ban közöltünk részleteket.22 

Eddigi ismereteinket kiegészítő újabb forrásközleményünk teljes terjedelem-
ben tartalmazza Deák fent említett, 1830. augusztus 9-én, a Szalay família armálisa 
ügyében készített ügyészi véleményét, valamint közreadja a korábbi forráskiadvá-
nyunk megjelenése, 1995 óta előkerült, és Deák ügyészi tevékenysége során, 1824 
és 1831 között, saját maga által fogalmazott, mindeddig kiadatlan egyéb iratokat is. 
A Szalay-féle irat mellett közzéteszünk két olyan, a vármegye közgyűlési iratai és 

16 Molnár András: Útban volt a feleség. Deák Ferenc tíz év után bizonyította be a gyilkosságot. 
In: Zalai Hírlap 2001. október 17. 7. p. 

17 Molnár András: Deák Ferenc alügyészi tevékenysége Zala megyében (1824-1831). In: Ma-
gyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szcrk.: 
Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002. 145-161. p. 

18 Molnár András: Deák Ferenc alügyészi tevékenysége 1824-1831. In: Ügyészek Lapja 2003. 
3. sz. 5-34. p. 

19 Molnár András: Patvarísta Zalában, jurátus Pesten. Deák Ferenc joggyakorlata 1821—1823. In: 
Századok 136. (2002) 6. sz. 1331-1345. p. 

20 Molnár András: A fiatal Deák Fcrcnc. Bp., 2003. 71-103. p. 
21 Deák Fcrcnc munkái. (Arcanum élctmüsorozat.) PC CD-ROM. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 

[2004.] 
22 Armálisok. Nemesi címcrcslcvclck a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. 

Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 2004. (a továbbiakban: Armálisok) 72. p. 



büntető-törvényszéki periratai közül újabban előkerült ügyészi véleményt is, 
amelynek rövidebb, jegyzőkönyvi kivonatát korábbi forráskiadványunk már kö-
zölte. A negyedik iratot, a Szabó János táblabíró és felesége válóperes ügyében 
Deák által fogalmazott bizottsági jelentést a válóperes jogeseteket kutató zalai le-
véltáros kollégánk, Németh László fedezte fel és engedte át közlésre, míg az ötödik 
forrás, Deáknak az egyik ismert nemességigazolási ügy kapcsán 1831-ben írt, ba-
ráti segítséget kérő levele 2005 áprilisában került elő a sümegi Városi Múzeum 
kéziratos anyagának rendezése közben.2"1 

Deák Ferenc újabb ügyészi iratait modernizált helyesírással adjuk közre. A 
központozásban, a szavak egybe- és kiilönírásában, a nagy- és kisbetűk, a hosszú és 
rövid magán-, ill. mássalhangzók használatában, továbbá a tulajdonnevek írásában 
a mai helyesírást követjük. Az aposztrófokat elhagytuk, a „cz" helyett „c"-t írtunk, 
az egyértelmű rövidítéseket pedig külön j elzés nélkül feloldottuk. Ugyancsak min-
den megjegyzés nélkül kijavítottuk a nyilvánvaló elírásokat, az értelemszerű ki-
egészítéseket pedig szögletes zárójellel jeleztük. Az idegen eredetű és régies sza-
vakhoz, ill. kifejezésekhez, valamint a kevésbé közismert személynevekhez ma-
gyarázójegyzeteket fűztünk. 

Források 

1. 

Kehida, 1826. október 28. 

Deák Ferenc ügyészi véleménye a rendzavarással és káromkodással 

gyanúsított Kustos Mihály gyömörői nemes ügyében 

Zala vármegye 1825. február 21-i kisgyülésén jelentették fel a gyömörői Kustos 
Mihályt, hogy lövöldözéssel és a plébános szidalmazásával zavarta meg a közren-
det. Az eset kivizsgálásával Horváth Antalfőszolgabírót bízta meg a közgyűlés. "4 A 
főszolgabíró jelentése nyomán az 1826. augusztus 7-i közgyűlés Csesznák József 

23 Deák mindeddig ismeretlen levelének másolatát Miklósi-Sikcs Csaba, a sümegi Városi Múze-
um igazgatója bocsátotta rendelkezésünkre. Szívességét, ugyanúgy, mint Németh László segít-
ségét, ezúton is megköszönjük! 

24 Zala Megyei Levéltár (= ZML) IV. 1. a. Zala vármegye nemesi közgyűlésének jegyzökönyvei 
(= kgy. jkv.) 1825:294. 



főszolgabírónak adta át az ügyet véleményezésre. ° Deák az 1827. január 8-i köz-
gyűlésen mutatta be ügyészi véleményét. 

Az./. alatt idezárt kérelemlevélben26 vádolt gyömörői nemes Kustos Mihály ellen a 
.//. alatti tanúknak"7 vallásából bébizonyodik az, hogy ő még 1825. esztendei 
februarius holnapnak 13-án mint vőfény[sic!] a falu közepén pisztollyal lövöldö-
zött, és midőn nem csak közbirtokos társai, hanem maga a helybéli plébános úr is 
őtet ezért dorgálni, s a további lövöldözést az akkori erős szélben tilalmazni kezdet-
ték, sőt a nemes vármegyének a közbátorságot tárgyazó rendszabásait is emleget-
ték, ő illetlen visszafelelgetések mellett az engedelmességet makacsul megtagadta, 
az elkezdett lövöldözést folytatta, és a dorgáló plébános úrnak élő Istenét szidal-
mazván, fertelmesen káromkodott is (amint ezt a panaszolkodó plébános úrnak ké-
relemlevelén kívül az első tanú is bizonyítja); az alolírt tiszti ügyész tehát az 1826. 
esztendei augusztus 7-én tartatott kisgyülésben az 1892. szám alatt hozott végzés 
következésében azt az alázatos vélekedést adja, hogy nemes Kustos Mihály mint a 
nemes vármegye végzéseinek megszegője, a közcsendesség és bátorság felzavaró-
ja, és fertelmesen káromkodó ellen bűnpör rendeltessék. 

Kehidán, 8-ber28 28 -án 1826. esztendőben 

Deák Ferenc 
becsületbeli tiszti aliigyész 

S. k. eredeti. ZML IV. 14. sz. Zala vármegye büntető törvényszékének iratai. 
Büntetőperek 1827. Fase. 3. No. 60. Permelléklet. Az ügyészi vélemény jegyző-
könyvi kivonatát közli: Deák Ferenc ügyészi iratai 99. p. 

A közgyűlés Deák ügyészi véleményét jóváhagyva büntetőpert rendelt el Kustos 
Mihály ellen.'9 A pert 1827. május 14-én indította meg Malatinszky Ferenc tiszte-
letbeli tiszti aliigyész a vármegye törvényszéke előtt. A törvényszék 1827. szeptem-

25 ZML kgy. jkv. 1826:1892. 
26 Az 1. számú melléklet, Farkas Mihály gyömöröi plébános feljelentő levele hiányzik a per ira-

tai közül. 
27 A per 2. számú iratmcllékletc, Horváth Antal szolgabíró Ukkon, 1829. május 28-án kelt tanú-

kihallgatási jegyzőkönyve Kustos György nemes, Csalló József agilis és Dávoti János (mind-
hárman gyömörői lakosok) kihallgatásáról. 

28 Október. 
29 ZML kgy. jkv. 1827:135. 



ber 13-án hirdetett ítéletet. Kustos Mihályt bűnösnek találták, és a lövöldözésben 
megnyilvánuló „megátalkodott nyakasságáért", valamint a vármegye végzései el-
len elkövetett „ szántszándékos és veszedelmes cselekedetéért" egy hónapnyi, kato-
na-vason és „ tulajdon kenyerén " eltöltendő fogságra ítélték. Ítéletét heti két napi 
böjttel súlyosbították,30 

2. 

Kehida, 1828. december 16. 

Deák Ferenc ügyészi véleménye a verekedéssel és káromkodással 

gyanúsított Bálás János arácsi lakos és társai ügyében 

Zala vármegye 1827. június 6-i közgyűlésén verekedéssel és káromkodással vádol-
ták meg Bálás János, Juhász Sándor és Juhász Gábor arácsi lakosokat. Az eset ki-
vizsgálásával Rosos Pál alszolgabírót bízták meg.31 Az alszolgabíró jelentése nyo-
mán az 1828. március 17-i közgyűlés az ügyészi hivatalnak adta át az ügyet vélemé-
nyezésre.3~ Deák Ferenc a vármegye 1829. január 12-i közgyűlésén terjesztette elő 
ügyészi véleményét. 

Ifjú nemes Bálás János arácsi lakos az A betű alatti kérelemlevélben"J két rendbéli 
kegyetlen verekedésről és fertelmes káromkodásokról vádoltatik. Elsőben ugyanis 
1826. esztendei november hónapnak 22-én Szerki István kövesi lakost, aki tulaj-
don házának falán a panaszlottnak udvarára ablakot nyittatott, a szentek és terem-
tés ellen szórt fertelmes káromkodások között megtámadván, egy felkapott lapáttal 
úgy főbe ütötte, hogy a lapátnak egyik széle tüstént letörött; midőn pedig Szerki Ist-
ván elszaladott, a falat vakoló kőmíveseknek egyikét, if jú Haraszt Jakabot ugyan-
azon lapáttal megütötte, a másik kőmívest azonban el nem érhetvén, az eltörött 
lapátot dobta utána, s ezek után kövesi nemes Balog Jánostól egy fejszét kérvén, a 
kőmíveseknek állását és szerszámait öszvevagdalta. Ismételte nemes Balog34 Já-
nos másodízben is ezen vétkes kiszökést,3 ' mert 1827. esztendei februarius hónap-

30 Z M L IV. 14. sz. Zala vármegye törvényszékének iratai. Büntetőperek 1827. Fasc. 3. No. 60. 
31 Z M L kgy.jkv. 1827:1750. 
32 Z M L kgy.jkv. 1828:884. 
33 A per A betűvel jelölt iratmellékletc, Szerki István agilis, kövesdi adózó keltezetlen, cs az 

1827. június 6-i közgyűlésen beterjesztett panaszlcvclc. 
34 Helyesen: Bálás. 
35 Értsd: kihágást. 



nak 10-én Szerki Istvánnak ablakját egy póznával bétörvén, a megkárosított házi-
gazdát, midőn az házából kiszaladott, egy hasábfával főbe ütötte, s ezen ütés által a 
sipkát is kidobta annak fejéből, és mikor ezen panaszolkodónak felesége férjének 
segítségére odasietett, előre elkészült társaival, arácsi Juhász Sándorral és Gábor-
ral együtt az asszonyt is megtámadták. Balogh János annak szentjét, teremtését 
öszvekáromlotta, és mind a hárman hasábfákkal olyannyira megverték, hogy vére 
könyökén folyt le. 

Az első rendbéli verekedésnek és káromkodásnak valóságát a B alattij7 ötödik 
és hatodik tanúk"' bizonyítják, akik az egész eseten jelen lévén, mind a verekedést 
látták, mind pedig a fertelmes káromkodást hallották; a másodízben elkövetett ve-
rekedésnek a B alatti első, második, harmadik és negyedik bizonyságok"9 szemmel 
látott tanúi voltak,40 látták ezek, midőn arácsi ifjú nemes Bálás János, és társai, 
arácsi Juhász Sándor és Gábor Szerki Istvánt, s annak feleségét hasábfákkal ke-
gyetlenül megverték; látták a vért a megvert asszonynak könyökén lefolyni, hallot-
ták ifjú nemes Bálás Jánosnak ezen szavakkal tett biztatásait: „Csak üsd, mind 
énreám, ha agyon ütheted is", hallották végre ugyan Bálás Jánost fertelmesen ká-
romkodni, s a panaszolkodónak szentjét, teremtését mívelni. 

Mivel tehát ezen tiszti vizsgálatból arácsi ifjú nemes Bálás János ellen az ismé-
telve elkövetett kegyetlen verekedés és fertelmes káromkodások tökéletesen bébi-
zonyodnak, arácsi Juhász Sándor és Juhász Gábor ellen pedig meg vagyon az mu-
tatva, hogy Bálás Jánosnak a második rendbéli véres verekedésnél résztvevő bűn-
társai voltak, az alolírt tiszti ügyész a tekintetes nemes vármegyének 1828. esz-
tendei martius 1 T-i közgyülekezetben a jegyzőkönyv 884. száma alatt hozott ke-
gyes végzése következésében azon alázatos véleményét adja, hogy arácsi ifjú ne-
mes Bálás János, Juhász Sándor és Juhász Gábor, mind a hárman bűnpörbe idéz-
tessenek. 

Kehidán december 16-án 1828. 
Deák Ferenc 
becsületbeli tiszti alügyész 

36 Helyesen: Bálás. 
37 A per B betűvel jelölt iratmcllékletc, Rosos Pál alszolgabíró Kövesen, 1828. j anuá r 14-én kelt 

tanúkihallgatási jegyzökönyve. 
38 Az ötödik tanú i f jabb Haraszt Jakab, a hatodik pedig Mészáros Dániel (mindket tő arácsi la-

kos) volt. 
39 Az első tanú Sipos Pál, a második Kis Éva (Ötvös Ferenc felesége), a harmadik Pcrádán Teré-

zia (Horgas János felesége), a negyedik pedig Tamás Éva (mindegyik kövesi lakos) volt. 
40 Értsd: szemtanúk voltak. 



S. k, eredeti. ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1832:738. Az ügyé-
szi vélemény jegyzőkönyvi kivonatát közli: Deák Ferenc ügyészi iratai 149. p. 

Zala vármegye 1829. január 12-i közgyűlése elrendelte ugyan a gyanúsítottak per-
befogását, erre azonban mégsem a vármegye törvényszéke előtt került sor, mert 
KuthyPálfőügyész időközben kiderítette, hogy Bálás János és társai nem nemesek, 
ezért ügyüket az illetékes úriszéknek adták át.41 A gyanúsítottak ügyében a 
devecseri uradalom úriszéke hozott ítéletet Petenden, 1830. október 2-án. Az úri-
szék a váddal szemben hitelt aclott az alperesi tanúk szavainak, és azt állapította 
meg, hogy Bálás János a Szerki István által megsértettjogainak védelmében folya-
modott tettlegességhez, és káromkodását sem minősítették súlyosnak. Az ítélet 
Balást — valamint társait — felmentette a verekedés vádja alól, és a sértett által 
gerjesztett indulatból elkövetett tetteiért csupán dorgálást kapott. Szerki István 
ezek után magánúton, polgáriperben követelhetett csak elégtételt a történtekért42 

3. 

Szentpéterúr, 1829. február 2. 

A Szabó János táblabíró és felesége, Dely Anna közötti békéltetésre 

kirendelt bizottság Deák Ferenc tiszti ügyész által fogalmazott jelentése 

Az egymással 1823 óta civakodó házastársak, Szabó János táblabíró, uradalmi 
ügyész, és neje, Dely Anna válóperes ügye 1826. április 11-én került Zala várme-
gye polgári törvényszéke elé4' A férj által kezdeményezett házasságbontó (örökös 
elválási) perben mindkét fél tanúinak kihallgatása, valamint több közbenszóló íté-
let meghozatala után, a polgári törvényszék 1828. május 17-i ülésén — újabb 
közbenszóló ítélettel — egy öttagú bizottságot neveztek ki a perlekedő felek lakó-
helyükön történő kibékítésére. (Az alperes feleség mindaddig gyermekének beteg-

41 ZMLkgy. jkv. 1829:277. 
42 ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai (kgy. ir.) 1832:738. Kcrkapoly István fő-

szolgabíró Zalaegerszegen, 1832. március 27-én kelt jelentése, mellékletében az úriszék ítéle-
tével. 

43 ZML Zala vármegye törvényszékének iratai. Polgári perek jegyzőkönyvei (Polg. p. jkv.) 1826. 
április 24. 18. sz. (utólag beiktatva), ZML IV. 14. c. Zala vármegye törvényszékének iratai. 
Polgári törvényszéken befejezett perek (= Polg. bcf. p.). 1826. Fasc. 59. No. 571. 
Perjegyzőkönyv. 



ségére hivatkozva maradt távol a törvényszék színe előtt megkísérelt békéltető 
tárgyalásokról./4 A Szentpéterúrra kiküldött bizottság jelentését az abban al-
ügy észként tevékenykedő Decik Ferenc fogalmazta meg. 

Alábbírottak a tekintetes törvényszéknek ítélete által Szabó János táblabíró úrnak43 

és hitvesének, Dely Anna asszonyságnak46 házassági elválását tárgyazó pörben a 
netalán történhető barátságos öszveegyeztetés és isméti megbékülés eszközlésére 
kiküldetve lévén, a mai alolírt napon és esztendőben Szentpéterúri helységbe a 
tisztelt asszonyságnak házához kimentünk, és ott Szabó János úrnak és hitvesének 
a mi kiküldetésünk célját előadván, őket a megbékülésre nemcsak hajlandóknak, 
hanem már valóban öszvebékülteknek tapasztaltuk, amint is előttünk azonnal ki-
nyilatkoztatták, hogy ők a köztök fennforgó házasság elválási pört megsemmisít-
vén, attól végképpen elállának, hanem együtt élni és lakni, az élet terheit együtt 
viselni, és gyermekeiket közös ápolgatással és megosztott gondos figyelemmel kí-
vánják nevelni; mely barátságos öszveegyezést írásba is tévén, az arról készült le-
velet tulajdon aláírásokkal erősítve, nékünk általadták. Mi tehát ezen eredett 
egyességlevelet./. alatt idezárva,47 ezen alázatos jelentésünk mellett ezennel a te-
kintetes törvényszéknek bémutatjuk. 

Költ Szentpéterúrban, februarius 2-án 1829. esztendőben. 

Botka József48 mint kiküldött elölülő 
Csány István táblabíró49 

Deák Ferenc kiküldött tiszti ügyész 

44 ZML Polg. p. jkv. 1828. május 8. 18. sz., vö. ZML Polg. bcf. p. 1826. Fasc. 59. No. 571. Pcr-
jcgyzőkönyv. 

45 Szabó János táblabíró, szentgyörgyvölgyi majd zalamindszcnti birtokos, 1837-től 1841-ig 
Széchenyi István gróf Zala megyei, pölöskei uradalmának ügyésze, a zalai liberális ellenzék 
ismert tagja, 1845-ben a Pesti Hírlap helyi tudósítója. 

46 Deák alig másfél hónappal korábban arról adott ügyészi véleményt, hogy Dely Anna kegyetle-
nül bánik az első házasságából származó, Dicncs Istvántól született kislányával. Vö. Deák Fe-
renc ügyészi iratai 143-144. p. 

47 A jelentés 1. számú iratmcllékletc, Dely Anna és Szabó János közös (a férj által fogalmazott) 
nyilatkozata, Szcntpétcrúr, 1829. február. 2. 

48 Botka József (1777-1840), táblabíró, 1834-től 1837-ig Zala vármegye első alispánja. 
49 Csány István (1786-1839), táblabíró, alsócsányi birtokos, Csány László bátyja. 



S. k. eredeti. ZML Polgári törvényszéken befejezettperek. 1826. Fcisc. 59. No. 571. 
Permelléklet. 

A békéltető bizottság jelentése nyomán a megye polgári törvényszékének 1830. no-
vember 29-i ülése—Deákjelenlétében — megszüntette a pert, és elrendelte, hogy a 
vármegye levéltárában helyezzék el a periratokat^ 

4. 

Zalaegerszeg, 1830. augusztus 9. 

Deák Ferenc ügyészi véleménye Szalav József dombóvári nemes 

származása és armálisa ügyében 

Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlése tárgyalta a Tolna megyei Dombó-
vár mezővárosban élő Szalay József Zalaegerszegen, 1830. július 11-én kelt kérel-
mét. Szalay azt kérte a vármegyétől, hogy adják ki a részére eredetiben vagy 
másolatban a Szalay család 1631. május 11-én, II. Ferdinánd által adományozott, 
és 1774 óta a vármegye levéltárában őrzött nemesi címereslevelét (armális át) 
Zala vármegye közgyűlése még az ügy napirendre tűzése előtt ügyészi véleményt 
kért a jelenlévő Deák Ferenctől. 

Szalay József dombóvári lakosnak a tekintetes nemes vármegyére béadott azon 
folyamodása eránt, hogy az ötet illető, és vármegyénknek levelestárában lévő ar-
mális néki vagy eredetben, vagy legalább másolatban, de hiteles pecsét alatt kiadat-
tassék, az alolírt tiszti ügyész e következendő alázatos véleményét adja: 

1773. esztendőben bizonyos Szalay József, Veszprém vármegyei lakos, pápai 
születés, egy, a nemes vármegye által rendelt kiküldöttség előtt nemességének 
bébizonyítására a hagyárosi Szalay, másképpen Mód nemzetségbélieket mint ta-
núkat kihallgattatta. Ezen tanúknak vallásából azt látván a tekintetes nemes várme-
gye, hogy hagyárosi Szalay vagy Mód Mihálynak fia, György Dombóvárra elsza-
kadván, bizonyos Szalay famíliát illető armálist is elvitt magával; mely armális 

50 ZML Polg. p. jkv. 1830. november 22. 12. sz., vö. ZML Polg. bef. p. 1826. Fase. 59. No. 571. 
Perjegyzőkönyv. 

51 ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai (kgy. ir.) 1830:2384. Az armális levéltárba 
adásáról: ZML kgy. jkv. 1774. április 27. No. 24. 



azonban őtet éppen nem illethette, mert azon Szalay nemzetségnek férjfiága egé-
szen kihalt, ő pedig csak a leányágnak maradéka volt. Nehogy tehát említett Szalay 
vagy Mód György, kit mesterségéről Szűcsnek is neveztek, azon armálissal vissza-
éljen, azt a nemes vármegye tekintetes nemes Tolna vármegye által tőle elvetetni, s 
ide felküldetni kérte, amint az ./. és .11. alatt idezárt irományokból32 világos. 

Megküldötte ezen armálist nemes Tolna vármegye 1774. esztendőben a .///. 
alatti levél mellett.3"5 Tekintetes nemes Zala vármegye azt a többi magvaszakadt 
nemzetségek nemesi címereslevelei közé tetette, ahol ez most is tartatik.34 

Későbben 1792. esztendőben pört mozdított a hagyárosi Szalay nemzetség ne-
mességének bébizonyítására, s a nemes vármegyének levelestárában lévő armálist 
magára kívánta alkalmaztatni.33 Maga azon György, ki az armálist Tolnába vitte, s 
akinek kezéről az a nemes vármegyének kívánsága következésében elvetetett, ezen 
nemességet kereső folpörös Szalayaknak egyike volt, de mivel az armálist magok-
ra alkalmaztatni nem tudták, 1796. esztendőben az 4./. alatti ítélet által keresetektől 
elvettettek.56 

Ezen, keresetétől elvetett Szalay Györgynek fia, József folyamodik most az ar-
mális kiadásáért, de az alolírtnak alázatos vélekedése szerint az néki ki nem adat-
tathatik mindaddig, míg tökéletesen bé nem bizonyítja azt: 

1 -ör, hogy azon Szalay nemzetség, melynek az említett armális adatott, férjfíág-
ban sem halt ki, hanem ő annak valóságos, egyenes és kétségtelen maradéka. 

2-or, hogy a nemesi jussakat minden háborgatás nélkül használja. 
Ha pedig ezen armálist hiteles másolatban legalább oly végből, hogy nemessé-

gét bébizonyítani kívánván, a folyamodó ezen armális próbáinak megszerzésére 
néki utasításul szolgáljon, kiadatni rendelné a tekintetes nemes vármegye, akkor 
minden visszaélések elkerülhetése végett szükségesnek ítéli a tiszti ügyész, hogy 

52 Az 1. és 2. számú iratmclléklctek: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének Háry Farkas 
levéltárnok által készített kivonata, 1773. november 3. 155. pag., és az 1773. november 3-i, 
38/62. számú közgyűlési irat kivonata. 

53 A 3. számú iratmelléklet: Tolna vármegye Simontornyán, 1774. március 4-én kelt átiratának 
másolata. (ZML kgy. jkv. 1774. április 27. No. 24.) 

54 ZML Armálisok és diplomák gyűjteménye 34. sz. Zalay, másképpen Varga János nemesi 
címereslevele. Közli: Armálisok 72-73. p., vö. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Bp., 
1932. 11. köt. 159. p. 

55 ZML IV. 14. k. Zala vármegye törvényszékének iratai. Nemességvitató perek 1792. Fasc. 8. 
No. 22. 

56 A 4. sz. iratmelléklet: kivonat Zala vármegye polgári törvényszékének 1796. február 29-én ho-
zott ítéletéből. 



mindezen most elszámlált környülállások a hiteles kiadásban világosan elszámlál-
tassanak. 

Zalaegerszegen, augustus 9-én, 1830. 
Deák Ferenc 
becsületbeli tiszti aliigyész 

Eredeti, de idegen kéz írása, csak a dátum és az aláírás saját kezű. ZML kgy. ir. 
1830:2384. Kihagyásokkal közli: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Me-
gyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 
2004. 72. p. 

Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlése Deák Ferenc javaslata nyomán 
megtagadta az armális eredetijének vagy másolatának a kiadását.37 

5. 

Kehida, 1831. január 4. 

Deák Ferenc levele ismeretlen rokonához Nemeskéri Kiss Pál őseinek 

leszármazása ügyében 

Nemeskéri Kiss Pál cs. kr. kamarás Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlésé-
re nyújtotta be kérelmét, amelyben anyai ágon való őseinek zalai nemességéről és 
birtokosságáról, valamint saját származásáról kért igazolást. A közgyűlés Kuthy 
Pálfőügyésznek adta át a kérelmet, ő bízta meg Deák Ferencet az ügyészi vélemény 
kidolgozásával.38 Deák a levéltári kutatás mellett egyik rokonától is segítséget kért 
a Forintos família leszármazásának tisztázásához. 

57 ZML kgy. jkv. 1830:2384. 
58 ZML kgy. jkv. 1830:2382. 



Kehidán, januarius 4-én 1831. 

Kedves Fetterem!"9 

Kiss Pál60 barátomnak kérésére édesanyjának, néhai Forintos Jozefa61 asszonyság-
nak származási öszveköttetéseit nyomozgatván, Háry archivarius úr62, kit munká-
lódásomban segédnek megkértem, közlött vélem a Forintos nemzetségről egy 
származási táblát, melynek fokonként leendő bébizonyítása végett tisztelt Fetter 
Uramhoz utasított. Hogy Forintos Jozefa Zalalövőn lakozott néhai Forintos János6j 

úrnak leánya volt, arról a kezemnél lévő keresztelőlevél bizonyságot szolgáltat; de 
hogy ezen János Péternek volt fia, és ki volt azon Péternek édesatyja, sem tudva, 
sem bébizonyítva még nincsen. Bízván tehát Fetter[em]nek szíves barátságában, 
bizodalmas kérésem odajárul: méltóztassék, ha lehet, ezen két rendbéli származá-
sok eránt próbákat64 kezemhez szolgáltatni, s azokat legalább párban egy tisztvise-
lőnek, példának okáért tulajdon fiának aláírásával hitelesítve, ezen levelemnek 
vivője által nékem megküldeni. Azon irományt, mely próbául szolgáland, nem lesz 
szükséges egész terjedésében közleni; tessék csak azt, ami a szánnazásnak meg-
mutatására szolgál, a többit elhagyván, kiíratni. 

Kérésemnek teljesítését egész bizodalommal remény Ivén, tapasztalt barátságos 
szívességébe zárt tisztelettel vagyok 

Fent tisztelt Fetter Uramnak 
alázatos szolgája 
Deák Ferenc 

5". k. eredeti. Városi Múzeum, Sümeg. Leltári szám: 72.68.2483. 

Deák Ferenc Kehidán, 1831. január 15-én kelt ügyészi véleményében nincs nyoma 
annak, hogy a Nemeskéri Kiss Pállal egyébként perben álló rokonságtól megkapta 

59 Fetter: nagybácsi, unokatestvér, rokon, atyafi (német). 
60 Ncmcskéri Kiss Pál (1799-1863), cs. kir. kamarás és királyi tanácsos, konzervatív politikus, 

1837 és 1848 között Fiumei kormányzó, Deák Ferenc távoli rokona volt. (Első unokatestvére 
Deák Ferenc nővére, Deák Jozefa férjének, Ncmcskéri Kiss Józsefnek.) 

61 Deák így írta: „Joscpha". 
62 Háry Farkas (1765-1851), 1794-től 1849-ig Zala vármegye Icvéltárnoka. 
63 Forintos János 1756-tól 1768-ig az egerszegi járás főszolgabírója, 1768-tól 1771 -ig pedig Zala 

vármegye főjegyzője volt. 
64 Értsd: bizonyítékokat, bizonyító erejű iratokat. 



volna a kért adatokat.63 Deák ügyészi véleményében ezek nélkül vázolta fel a Forin-
tos nemzetség leszármazását, és az iratokból így is bizonyítottnak látta, hogy 
Nemeskéri Kiss Pál tőlük származott, ezért a kért igazolás kiadását javasolta66 A 
vármegye 1831. január 17-i közgyűlése azzal a megszorítással állította ki az igazo-
lást, hogy a Forintos nemzetségnek „régi időkben volt birtokosságai ezen okleve-
lekből nem erősíthetvén ",67 

65 
66 

67 

Az ügycszi vélemény mellékletei között sincsenek erre utaló iratmásolatok. 
ZML kgy. ir. 1831:166. Az ügyészi véleményt közli: Deák Fcrcnc ügyészi iratai 179-180. p. 
ZML kgy. jkv. 1831:166. 


