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Követválasztás Zala megyében, 
1843 augusztusában 
(Galsai Kovách Ernő visszaemlékezése)

Zala megye egyik legnevezetesebb és legbotrányosabb országgyűlési követválasztására 1843-ban került sor. 
Ekkor a reformerek országszerte azt kívánták elérni, hogy a nemesség is járuljon hozzá a vármegyék költségeinek 
fedezésére szolgáló háziadó fizetéséhez. Ezt akarta elfogadtatni az országgyűlési választásra készülő zalai ellenzék 
is, a liberális reformellenzék vezére, Deák Ferenc pedig kijelentette, hogy csak akkor vállalja el a követséget, ha 
Zalában is megszavazzák a nemesi adófizetést. Szinte mindenkit meglepett, amikor 1843. április 4-én, a Zala 
megye követutasítását tárgyaló közgyűlésen a kormánykörök megbízásából a veszprémi püspök által felbérelt, 
nemesi kiváltságait féltő, felheccelt zalai kisnemesek leszavazták az adófizetés tervét, és ezzel lehetetlenné tették, 
hogy a mindaddig köztiszteletben álló és nagy népszerűségnek örvendő Deák Ferenc részt vegyen a következő 
országgyűlésen.

Az 1843. április 24-én megtartott zalai követválasztás alkalmával Deák természetesen nem vállalta el a 
követséget - mert nem akart elvi meggyőződésével ellenkező nézeteket képviselni -, és a helyét sem töltötte be senki. 
A május 18-án megnyitott pozsonyi országgyűlésre Zala megye nem küldött egyetlen követet sem, ezért három 
hónappal később, augusztus 31-én újabb követválasztásra került sor. Ekkor - szinte példátlan méretű korteskedés, 
több ezer választó mozgósítása árán - a liberális ellenzék szerezte meg a győzelmet. A többség megszavazta a 
nemesi adófizetést is magában foglaló szabadelvű követutasítást, és követté választotta Deákot, valamint Kerkapoly 
István első alispánt. A választásról hazatérő kortesek között azonban véres, halálos áldozatokat követelő verekedés 
tört ki, mire Deák visszautasította a korteseszközökkel megszerzett és vérrel szennyezett mandátumot, így Zalát 
egyedül Kerkapoly István képviselte az 1843/1844. évi országgyűlésen.1

Az 1843. augusztusi követválasztás idején iskolai szünidejét töltötte Zala megyében a türjei születésű Galsai 
Kovách Ernő, aki akkor (18 évesen) a horvátországi belovári katonai intézet másodéves növendéke, és az 5., 
varasd-kőrösi határőrezred hadapród káplárja volt. Kovách szemtanúja lett a zalai követválasztás eseményeinek, 
élményeit pedig később emlékiratban örökítette meg. (1845-től a bécsi magyar királyi testőrségnél szolgált, 1848 
szeptemberében főhadnagy lett a 30. honvédzászlóaljnál, 1849 tavaszán pedig a zászlóalj parancsnokává, majd 
honvéd őrnaggyá léptették elő. A szabadságharc leverése után előbb halálra, majd 16 év várfogságra ítélték. Aradon 
raboskodott, s csak 1856 végén kapott kegyelmet. Kiszabadulása után előbb mérnökként, majd különböző állami 
fegyintézetek igazgatójaként dolgozott.)2

„Naplóm” című, több évtized alatt kidolgozott visszaemlékezéseit, melyekhez már az aradi várbörtönben 
készített feljegyzéseket, nyolc vaskos kötetben hagyta az utókorra.3 Emlékiratai első, élményeit 1848 szeptemberéig 
megörökítő kötetének végleges változatát valószínűleg 1885 után, váci fegyintézeti igazgatósága idején tisztázhatta 
le, ám még a századfordulón is ellátta kisebb kiegészítésekkel.4 Ebben a kötetben olvashatunk családja történetéről 



Pannon Tükör 2010/2

Múltba néző

40

és tanulmányairól (köztük a keszthelyi és nagykanizsai diákévekről), valamint Zala megye 1848 előtti közéletének 
néhány érdekességéről, így például az 1843. augusztusi követválasztás eseményeiről is. Noha az élményeit 
évtizedekkel később papírra vető szerzőt helyenként megcsalta az emlékezete, és néhol pontatlanul emlékezett 
az egyes mozzanatokra, kellő kritikával kezelt visszaemlékezései tévedéseivel együtt is fontos dokumentumai, ritka 
becses elbeszélő forrásai Zala megye reformkori történetének.

(Galsai	Kovách	Ernő	emlékiratának	az	1843.	augusztusi	zalai	követválasztásra	vonatkozó	részleteit	modernizált	
helyesírással	adjuk	közre.	A	központozásban,	a	szavak	egybe-	és	különírásában,	a	nagy-	és	kisbetűk,	a	hosszú	és	
rövid	magán-,	illetve	mássalhangzók	használatában,	továbbá	a	tulajdonnevek	írásában	a	mai	helyesírást	követjük.	
A	„cz”	helyett	„c”-t	 írtunk,	az	egyértelmű	rövidítéseket	pedig	külön	 jelzés	nélkül	 feloldottuk.	Ugyancsak	minden	
megjegyzés	nélkül	kijavítottuk	a	nyilvánvaló	elírásokat,	betűcseréket	és	betűkihagyásokat.	 (Ugyanígy	végeztük	el	
az	értelemszerű,	illetve	teljesen	egyértelmű	kiegészítéseket	is.)	Az	idegen	eredetű	szavakhoz,	a	személynevekhez	és	
történelmi	utalásokhoz	magyarázó,	vagy	pontosító	jegyzeteket	fűztünk.)

Galsai Kovách Ernő: „Naplóm” című visszaemlékezése (Részlet):

Most tehát bekövetkezett a követválasztás. Mindenütt, úgy Zalában is, megkísérlette a kormány – itt is, mint kiváló 
liberális érzelmű vármegyében – konzervatív szellemű követválasztást létrehozni.

Ebben az irányban megnyerte a kormány Zalában gróf Festetics Lászlót,5 legnagyobb földbirtokost Zalában, 
keszthelyi és muraközi uradalmak urát, s a veszprémi püspököt,6 Zalában Sümeg vára és uradalom urát, és a 
káptalant7 szintén, nagybirtokost Zalában, hogy az alsó nemességet, mely Zalában igen számos volt, megnyerni a 
konzervatív, vagyis a nem adózók részére.

Jelszó ebben az időben a két párt közt volt az adózók és nem	adózók, a liberálisok és konzervatívok.8
Természetesen, hogy az alsó nemesi osztály, vagyis a bocskoros nemesek, nem fogván fel a szabad eszmék 

horderejét, mely az adózó pártiak célja és intenciója9 volt, egyszerű anyagi szempontból inkább nem fizettek adót, 
mint hogy fizessenek; őket hamar meg lehetett nyerni, hogy a nemesség jövőben sem adózzék. A Zala megyei 
intelligens nemesség10 nagyon el volt már bízva Zala megyének tradíciós szabad szellemű nemesi osztályától, nem is 
jutott eszökbe, hogy a mostani követválasztásra korteskedjenek a liberális párt részére, mert azt nem is hitték volna, 
hogy Zalában, mely Deák Ferenc11 követe által az 1839/40-es pozsonyi országgyűlésen a liberális irányban vezér 
szerepet játszott, s amelyben nagy büszkeségét is helyezte, a nem adózó pártnak még az árnya is előtűnnék.

Azonban gróf Festetics és a veszprémi püspök titokban nagy összeget folyósítottak a követválasztásra, és megbízták 
Forintos Györgyöt,12 kisgörbői földbirtokost – az én keresztapámat – a konzervatív pártnak főkortesvezérségével.

Az én keresztapám általában igen nyájas, barátságos, és így populáris13 ember levén, ki azonban szeretett 
nagyobb urat játszani; anyagi érdekénél fogva hasznosnak látván ilyen nagy pénzzel rendelkező urak pártjára állni, 
elfogadta azoktól a megbízást, és elkezdett korteskedni a nem adózó párt részére.

Amint ezt a többi, liberális párti urak megtudták, elkezdettek mosolyogni, mert az egész megyének minden ura 
ezen a párton volt, kivéve Forintos Györgyöt, az egyetlen egy urat!14

Most augusztus hóra volt a követválasztás Egerszegen kitűzve,15 melyre én nagy kíváncsisággal vártam.
A követválasztás megtörtént, s valamennyi urak meglepetésére Forintos György által vezetett párt nyerte el a 
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nagy többséget, követnek megválasztva Deák	Ferencet és Kerkapoly	Istvánt,16 megyei első alispánt, természetesen 
nem	adózó	konzervatív utasítással,17 kik szintén a liberális pártnak is követjelöltjük voltak.

Sajátságos jelenség volt ez, midőn a két ellenpártnak ugyanazon követjelöltjük volt. Hanem ezt a konzervatív 
párt kényszerűségből is tette, mert nem találtak volna úri osztálybeli embert, ki azt konzervatív utasítással elfogadta 
volna, másrészt Deák Ferencnek már oly hírneve volt Zalában, hogy őt mellőzni nem lehetett volna az országgyűlési 
követségben.

Ennél fogva a Forintos-pártiaknak is az volt a felkiáltásuk: „Deák	Ferenc	a	követünk,	de	adót	nem	fizetünk!”
Természetesen, hogy a követséget konzervatív utasítással se Deák, se Kerkapoly el nem fogadván,18 új 

követválasztás lett kihírdetve szeptember19 hóban.
Ez olyan meglepetés volt a Zala megyei liberális urakra, amit soha nem hittek volna, melynek nagy híre ment 

szét az egész országba, Zala megye szégyenére, melyet Deák Ferenc vezérsége alatt első liberális vármegyének 
tartottak az országban.

Hanem ezennel neki is indult a korteskedés Zalában az új követválasztásra, mert ezen szégyent le kellett minden 
áron a megye nevéről mosni. Tehát most száz meg száz úr ment faluról falura korteskedni az egy Forintos György 
ellenében,20 s ki lett mondva, hogy minden módot, eszközt, pénzt igénybe vegyenek az ellenpárt megbuktatására.

Minden járására a megyének pártvezéreket neveztek ki, s díszzászlókat csináltattak, és az egész pártnak egy 
nagy, aranyozott selyemzászlót csináltak a nők, mely többezer forintba is került.

Így tehát minden eszközt és módot igénybe vett a szabadelvű párt a győzelemre; természetesen az egész 
megyei tisztikar is a párton lévén, azok is minden hatalmi súlyukat mérlegbe vetették.

Ezen választásnak néztem én azután egész kíváncsisággal elébe, amely az abbeli várakozásnak teljes mértékben 
meg is felelt.

Miután előre látható volt, hogy ezen választás a legnagyobb elkeseredéssel fog véghez menni, már előre 
arra nézve minden óvintézkedéseket megtettek. Éspedig: a Forintos-pártiaknak táborhelyük Ola nevű, Egerszeg 
egyik külvárosában lett,21 a liberális pártiaknak pedig Kaszaházán22 kívül, a szántóföldeken lett egy deszkatábor 
elkészítve.

A választás előtti este mozgalmas volt ebben a táborban: szólt a zene, nagy tűz mellett sültek nyárson a 
pecsenyék, a boroshordók megcsapolva, öntötték a bort mindenki számára ingyen, aki csak, és amennyit inni 
akart.

Itt voltam én is egész késő estélig minden egerszegi urakkal és az atyámmal.23

Biztonság szempontjából az egész megyei pandúrság24 központosítva volt itt, és a Szala víze átjárását mindenhol 
őrizték, hogy éjjel a két pártbeliek össze ne találkozhassanak.25

Katonaságból 2 század dragonyos26 is ide lett rendelve Kőszegről. Így virradt meg a választás napja.27

Először is a Forintos-pártbeliek érkeztek meg reggel a vármegyeház elé. Minden nagy korteskedés dacára elég 
sokan voltak, ami meglepett bennünket, és kételkedni kezdtünk, ha nem lesznek-e ismét többségben.

Erre nemsokára zeneszó hallatszott Kaszaháza felől a főutcán, és látunk díszruhában urakat elől lovagolni 
zászlóval, s utánok zeneszóval a népséget. Megérkezve a sok éljen közt, azonban nem voltak számosan, megközelítőleg 
sem a Forintos-párthoz. Erre már megijedtünk, hogy ilyen kevesen vannak, midőn a magyarázat jött, hogy ez csak a 
megyének egy járási, a tapolcai választók.

Ezután jött a második járás, szintén ilyen díszben és pompában; utána azután megint a harmadik és negyedik 
járás, amidőn láttuk örömmel, hogy máris egyforma mennyiségbe vannak a Forintos pártéval, és még két járás van 
hátra, mennél fogva a többség biztos.



Múltba néző

42 Pannon Tükör 2010/2

Erre a lovas katonaság kordont húzott a két párt közt, hogy verekedést ne kezdhessenek, és megkezdődött a 
szavazatok összeszedése,28 melynek eredménye csakugyan az lett, hogy a liberális párt lett többségben.

Erre a Forintos-pártiak dühösen neki akartak rohanni a liberálisoknak, de a katonaság, ló ló mellett, sorfalat 
képeztek, és azon keresztül nem tudtak áttörni, csak káromkodtak és dobálóztak a katonákon keresztül.

Ezzel tehát újra meg lettek választva Deák Ferenc és Kerkapoly István követeknek az országgyűlésre, csakhogy 
most már szabadelvű program utasításával.

A régi rendi magyar országgyűlésekre, vagyis amint akkor mondták, „dietára” minden vármegye nemessége két 
követet küldött, határozott politikai utasításokkal, amelyektől azoknak eltérni nem volt szabad.

Igazán nagyszerű látványt nyújtott egy ilyen megyei követválasztás; az urak mind magyar díszruhában öltözve, 
a köznemesek is, akinek módjában volt, szintén atillában, kardosan megjelenve, a bevonulásnál lóháton zászlókkal 
és zeneszóval jöttek elöl a módosabb urak.

Fenséges látványt nyújtott ez, amit még az osztrák-német dragonyos katonák is megbámultak.
De amilyen nagyszerű és fenséges látványt nyújtottak a magyar nemzet hasonló aktusai, de sok kárt és 

szerencsétlenséget is hoztak a magyar nemzetre!
[…]29

Hogy az elkeseredett két párt egymás közt vérengzést el ne kövessen, a lovas katonaság a választó nemeseket 
Egerszegen kívül falukig elkísérte; de alighogy Egerszegre visszajöttek, híre jött, hogy a két párt emberei mégis 
összetalálkoztak, és hogy nagy verekedés van.30

Erre a katonaság vágtatva megint kivonult, de mire már odaért, a verekedés megtörtént, s nyolc embert 
agyonütöttek, igen sokat megsebeztek, és a nagy díszzászlót, a liberális párt büszkeségét összetépték.

Így szoktak általában az ilyen követválasztások megtartatni a legtöbb esetben.
Mindezeknek következtében Deák Ferenc, hírnevében magát megsértve érezvén, hogy nem sima úton, de ilyen 

erőszakkal kellett őt a liberális programmal megválasztani, a követséget ismét	nem	fogadta	el.31

Eleget kérték az urak, hogy hát hiában tették mindezeket a nagy erőfeszítéseket, de ő kérhetetlen maradt, mert 
nagyon bántotta, hogy a megválasztásánál embervér folyt!32

Azonban Kerkapoly István a követséget elfogadván, új választást nem rendeltek el, hanem elhatározták, hogy 
Zala megyét az országgyűlésen csak egy követ fogja képviselni.

Így történt ezen országra szóló nevezetes követválasztása meg Zala megyében, melyet én egész terjedelmében 
végig szemléltem.33




