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Az első független, felelős magyar kormány igazságügy minisztere, 
az áprilisi törvények formába öntésekor Batthyány Lajos miniszter

elnök legfőbb támasza Deák Ferenc. E magas méltósághoz, politikusi pá
lyafutásának egyik csúcspontjához azonban hosszú, küzdelmekkel és 
buktatókkal tarkított úton jutott el. A 45. évében járó Deák éppen tizenöt 
esztendővel azelőtt, 1833 tavaszán kapcsolódott az országgyűlés munká
jába, Zala megye követeként. Pályakezdésének időszakából származik az 
a tizenhárom - egy kivételével eddig még publikálatlan - levél, melyet 
most Sándor Pál válogatásában és Molnár András szerkesztésében a Za
la Megyei Levéltár karcsú kötetbe rendezve megjelentetett, 

Alevelek címzettje — és ennek különösen nagy jelentősége van -
Deák sógora, Oszterhueber József pusztaszentlászlói birtokos; a 

levelek hangvétele meleg, baráti, mondhatni szeretetteljes. Ezen nincs is 
mit csodálkozni: közismert, hogy a Deák családban az édesanya halála, 
mely a kis Ferenc születésekor történt, nagy megrázkódtatást okozott; az 
apa meghasonlott , búskomor lett és Öt év múlva meg is halt. A négy test
vér azonban nagyon szerette egymást - Antal gyámja lett a kis Ferkónak, 
Klára pedig anyjaként nevelte. Az Őt feleségül vevő Oszterhueber József 
szépen beilleszkedett a családba, és mind Antalnak, mind Ferencnek bi
zalmasává vált; mindketten leveleztek is vele. 

Felvetődik persze, hogy ezek a magánlevelek vajon miért kívánkoz
nak a nyilvánosság elé, miért olyan fontosak a késői kor olvasói számá
ra? A levelek olvasgatása, tartalmuk megismerése után kaphatunk választ 
e kérdésre: e magánlevélnek „álcázott" íratok a legszélesebben vett köz
ügy, a haza, a reformok ügyében íródtak - és az sem véletlen, hogy ép
pen Oszterhueber Józsefnek címezte őket Deák Ferenc. 

Afiatal politikus - aki tulajdonképpen akarata ellenére, Antal báty
ja lemondása u tán, de annak ajánlására került az országgyűlés

be - széles körű ismeretekkel, nagy tárgyi tudással és munkabírással, de 
kevés gyakorlati tapasztalattal kezdte meg honatyai tevékenységét; na
gyon gyorsan rá kellett jönnie azonban, hogy a sok évszázados gyakor
lat, a vármegyei követutasításokon alapuló törvényhozás nem csak idejét 
múlta, egyenesen kerékkötője a törvényalkotói munkának. A követek 
ugyanis nem a saját véleményüket képviselték, hanem a vármegye közön
ségének (többségi) álláspontját: ez azonban a reformviták közepette mind 
több problémát okozott. Egyrészt nem volt mindenre utasítás - ilyenkor 
staféta ment haza, újabb diszpozíciókért; máskor a két követ a meggyő
ződését követve, egymásnak is ellentmondva szavazott, amely így érvény
telenné vált; előfordult - mint Kölcsey Ferenc esetében is - hogy a megye 
az utasítást megváltoztatta, és a más meggyőződésű követnek le kellett 
mondani. Maga Deák is került ilyen csapdába az egyházügyi vi tában; 
mindezeket érzékelve választotta azt a taktikát, hogy részletes leveleket írt 
legbizalmasabb barátjának és rokonának, melyben szájbarágós alapos
sággal tájékoztatta Őt a lefolytatott vitákról, az egyes törvényjavaslatok ál
lásáról, a további teendőkről - egyúttal arra is ösztönözte, hogy az ő ál
láspontját képviselje a megyegyűlésben, és eszközöljön ki számára olyan 
követutasításokat, kiegészítéseket, melyek alapján a reformok ugye az or
szággyűlésben előbbre vihető. Hogy Oszterhueber jól játszotta a médium 
szerepét, arra bizonyíték az a számtalan pótutasítás, melyet a harmincas 
évek második felében Zala megye Pozsonyba küldött - és bizonyíték De
ák országgyűlést szereplése, melynek során hamar nagy hírnévre és be
folyásra tett szert. Meg kell említenünk azt is, hogy Deák magának a kö
vetutasításnak a jelegét is meg akarta változtatni, szintén a politikus moz
gásszabadsága érdekében: a pontos és részletes utasítás helyett elvi 
állásfoglalást javasolt a követekhez eljuttatni, mert mint írja „...valóban 
nevetséges, midőn az utasításoknak minden apróságokra kiereszkedő 
tartalma által megkötött követek figyelmet nem érdemlő csekélységekért 
kénytelenek küzdeni, s egy et, egy, adeoque, vagy tizenöt nap helyett 14 
napi határidő felett, két napi tanácskozás után voksolás határoz." 

Tanulságos olvasmány a levelek lapozgatása abból a szempontból 
is, hogy belülről láttatják az országgyűlés működési mechanizmu

sát; nyomon kötethető, ahogy a javaslatok készülnek, vitára kerülnek, al
sótábláról felsőtáblára, felsőtábláról a királyi udvarhoz, és megint vissza 
vándorolnak - és múlik az idő, és látszólag alig történik valami; bizony a 
mai törvényalkotási tempó mellett kétségbeejtően lassúnak és nyögvenye
lősnek tetszik az akkori idő országgyűlési munkája. Deák szívóssága, ki
tartó megoldáskeresése, a legkisebb előnyök kihasználásának képessége 
ezért lehetett kedvező a reformerek számára: nem lehetett kifárasztani, el
kedvetleníteni, mert munkabírása és a napi kicsinységeken felülemelkedő 
humora átsegítették a nehézségeken. Az a sajnálatos tény, hogy nem volt 

saját családja, itt előnyére vált; a birtokon Antal gazdálkodott, más nem 
várta ot thon, így annyi időt tudott Pozsonyban tölteni, amennyit csak kel
lett. Fel tudott készülni az ülésekre, olvasott, tájékozódott, részt vehetett 
minden lényeges összejövetelen. Mindent tudott, mindent látott, minden
ről megvolt a véleménye - s ezt a maga csípős, ironikus stílusában ki is 
mondta. 

Alevelek - a sok jogi fejtegetés miatt - nem képeznek könnyű ol
vasmányt; de ellenállhatatlanul tori át szövegüket Deák humora, 

élvezetes stílusa. Nem kíméli a külsőségekkel takarózó főrendeket, mág
násokat, vaskalapos főpapokat, de a reformok elodázásán munkálkodó 
kormánytisztviselőket sem. Értesülünk a „pór módjára" Összeverekedő bi
hari és beregi alispánok afférjáról, a báródsági oláh nemesek becsapá
sáról a követválasztás alkalmával. Ehhez a következő kommentárt fűzte: 
„Úgy látom, Biharban Csányi Laczi is tanulhatna Tisztválasztás! 
fogásokat." Más helyen - az országgyűlés beláthatatlan végére utalva -
így sóhajt fel : „Sajnálom, hogy új házodat, ha el készül, nem láthatom, 
mire mi Posonból megszabadulunk, nem kétlem, öszve dül, mint a 
Mogyoródi akol..." Magával Oszterhueberrel is többször tréfálkozik: egy 
helyütt - annak valamilyen morgolódására - így reflektál: „...azt írod: 
hogy mi itt a Haza Attyai vagyunk, mivel pedig Te a Haza hiv fija vagy, 
onokámnak kell lenned, s enyelgésemet, mint öreg atyádtól el 
fogadnod." 

Sokat lehetne még idézni e levelekből, de talán ennyi is elég kedv
csinálónak, hogy az olvasó kézbe vegye e kis könyvecskét. Várjuk 

a beharangozott folytatást, Deák országgyűlési leveleinek további kiadá
sát, hogy a pátoszba merevült történelmi alak árnyképe mögül feltűnjön 
az igazi, emberi és politikusi arcképe. Így kerülhetünk igazán közel hoz
zá, és így értékelhetjük igazán tevékenységét, melyet a haza ügyében ki
fejtett. Így lehet újra kortársunk Deák Ferenc. 

Kerék Imre 

MÁRIA-BÁNAT 

Katona Judit verseiről 

Hatodik verseskötete Katona Juditnak az emberi árvaságot, 
szomorúságot sugalló című Mária-bánat. Ha jól emlékszem, a 

hetvenes évek vége felé találkoztam először verseivel különböző 
napilapokban, legtöbbször talán a Népszavában, a Magyar Nemzetben, 
és másut t is. Már akkor meglepett közvetlen hangvételével, a 
tradicionális, többnyire rímes, kötött versformákat nemcsak fölényes 
biztonsággal kezelő szerkesztésmódjával, hanem e formák fegyelemre 
szorító keretei között az általa megélt nehéz élet és sors élményeinek 
hitelesen korszerű költői megfogalmazásával. Rokonszenvesnek tűnt 
számomra lírája azért is, mert több, rokon utat járó korabeli 
költőtársához hasonlóan szemléletesen bizonyította, hogy nem szükséges 
a gyorsan fe l - és eltűnő költői divatokhoz igazodni ahhoz, hogy korszerű 
(vagy nevezzük modern jelzővel akár, egyre megy) költészetet 
művelhessen, igazán mai tartalmakat önthessen formába a költő. 
Különösképp nincs szüksége erre, ha olyan karakteres, nem hajlíthatóan 
etikus tartású egyéniség, mint Katona Judit, aki gyerekkorától (édesanyja 
korai elvesztésekor nevelőszülőknél és nevelőotthonokban telt 
gyermekkor élményeivel} ugyancsak megtapasztalhatta az árvaságra 
jutottság, az örökös hiányérzet, az emberi fájdalom és szenvedés 
pokolbugyrait, akárcsak egyik - talán legfőbb mintaképe, Ösztönzője - a 
lelencsors megaláztatásait is elszenvedett József Attila. Katona Judit 
költészete azonban nem pusztán a személyes hányattatások, keservek 
megélése révén érintkezik a nagy elődével, erőteljesen hatott rá annak 
mélységes együttérzése, részvéte a szegények, az élet kivetettjei, a 
„megalázottak és megszomorítottak" sorsa iránt, az értük érzett felelősség 
vállalása, a sorsukon való jobbítás akarása a költői szó erejével, pörölve 
értük, zsigerekig hatóan azonosulva velük, igaz, mindebben kapott bőven 
ösztönzést más nagy költőktől is: Rilkétől, Kosztolányitól és a szeretett 
Juhász Gyulától. Utóbbival rokonítja verseinek többnyire elégikus, olykor 
tragikusan fájdalmas hangszereltsége is, amellett, hogy a magyar bánat 
nagy költőjére utal vissza szociális érzékenysége, elkötelezettsége, a mai 
kornak és társadalomnak ellentmondásoktól feszülő világunknak hasonló 
szemlélete, amit fennköltebb szóval nevezhetnénk akár költői világképnek 
is. A posztmodern semmi tmondás, a „könnyű sekélység" évadában 
Katona Judit költészete ekképp lehet eredeti és modern. A látszólag 
hagyományos formák és a nagyonis mai mondandó közti feszítőerő 
révén. Azért mondok látszólag hagyományos formákat itt, mert hiszen 
a költészetünket sok tekintetben megújí tó József Attila pl. 
nemcsakhogy bőven él velük, hanem kései lírájának legjellegzetesebb 
nagy opusai nagyon is tradicionális módon kötöttek, a végső 
egyszerűségig csupaszítottak. Azonban ezek a tradicionális módon 
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felépített versszerkezetek nem nélkülözik a modern költői képalkotó 
technika vívmányainak felhasználását, a merész metaforák, sokágú 
asszociációk, újszerű szókapcsolások alkalmazását, ami által a vers
szöveg sűrítetten tömörré, feszessé válik (ellentétben a mai ún. 
posztmodern szövegek laza, szerkesztetlen szóhalmozásaival, sekélyes, 
többnyire a szűkös privátszféra élménykörére szorítkozó „üzeneteivel," 
nem egyszer nagyotmondó, sokkoló hatásúnak szánt, valójában üres 
blöffölésével.) 

Afentebb mondottak igazolásául hadd idézzem egészében éppen 
a kötet címadó versét, a Mária-bánat című, mívesen 

megmunkált, szorongató hitelességű szonettet, napjaink korérzésének ezt 
a jellegzetes lenyomatát: 

Én ott élek, hol sok még a szegény, 
és éjszakánként reszket a szegényebb. 
Itt éhség gubbaszt, a nők koravének, 
és jó szívükben alig van remény. 

Itt utcaseprő jár a ház előtt, 
és guberálók 'járnak a kukára. 
Itt részeg ordít védtelen virágra 
és fák lelkére, mely tegnap kidőlt. 

Már jönnek halkan, szűk zugot keresnek 
a havas esték, kabátjuk suhog. 
Ránkcsapódnak a nehéz vaskapuk 

s mert olyan régen nem kapnak kegyelmet, 
anyák ácsolnak nehéz tölgykeresztet: 
majd ott függ rajtuk szép Krisztus-fiuk. 

Az idézett szonett ugyancsak megragadó, mély együttérzésre-han-
goló ikerdarabja a hasonló formában íródott Ének a szegényekért. 
Nemzedékünk gyermekéveinek elrontottságát, a szegénység „pléhbög-
réinek zörgését", az elsikkasztott ifjúságot, mellyel „még tartoznak 
nekünk", panaszolja fel szinte szociográfiai hitelességgel, semmit sem 
szépítve a társadalmi valóság pőrén bemutatott tényein, amelyek éppen 
konkrét, szinte tapintható voltukban vérlázítóak igazán. (Adalék 
életrajzomhoz). 

Keserűen-bölcs rezignáció hatja át egy másik szép darabját a 
kötetnek, a saját emberi élettörténéseit és a mindenkori költősors 

fájdalmát tömören összegező Számadás-t: 

Én már régóta nem csatázom 
senki miatt és senkivel. 
Körbefutottam rég halálom 
a lét nagy keresztjeivel. 

Ám sokan halkan rámköszönnek. 
Költő, motyogják. Senki se. 
Nincs, ki szárnyait megragadja 
s fények fészkébe fölvigye. 

Másutt az élet viszontagságai közepett a választott társában oltalmat 
remélő és találó ember töretlen bizalma vegyül az elmúlás mind 
szorongatóbb sejtelmeivel: 

Eleitől fogva tebenned 
bíztam és bízom mindörökké, 
révészünk vár, a gyors idő, 
csillaggá válunk s őszi köddé. 

(Húsz év után) 

Akötet egészén átvonulnak szinte az olyan emlékezetes, ihletett opu
sok, melyekben a költőnő kendőzetlen nyíltsággal és Önérzettel 

vallja meg magyarságélményét, emlékeztet nemzetünk tragikus sorsfordulói
ra. (A 2. magyar hadsereg emlékére, Inkvizíció, Siratófalnál. Senki földjén, 
Vízió) Magyarságélménye azonban nem zárja ki másféle népek, sorsok 
tragikumának mélységes átérzését, mint a „húszezer lengyel fiú s lányka" 
holtteste fölött virrasztó költő tűnődésében, a gyermekek sorsán, akik sárga 
csillaggal megjelölten „megkínzottan mentek halálba". (Lódzi mementó) 

Ki kell még emelnünk a költőnő bensőségesen gyöngéd, meghitt 
hangú családlírájának néhány olyan dalszerűen közvetlen, néhol biblikus 
ihletettségű fordulatokkal ékített darabját, melyeket gyermekiről, 
unokáiról írt, s melyeket - hely híján, sajnos itt nem idézhetek egészében, 
néhány kiragadott sor pedig aligha érzékeltetheti egyszerű szépségüket -
így csak címük alapján ajánlok az olvasó figyelmébe. {Hajában bujdosó, 
Változat gyermekdalra, Varázslat) 

S végül egy olyan verset említenék, mely a legemlékezetesebb hatást 
tette rám a kötetből, a Kálvária címűt. Emberi sorsról, létről és 
múlandóságról, a szeretet halálon túl is sugárzó erejéről mond el benne 
időálló érvényű, tömör versmondatokat költője. Akinek kívánom, hogy 
legyen ereje, elegendő hite és kitartása hozzá, hogy a felsoroltakhoz, 
idézettekhez hasonlókkal lephesse meg a költészete iránt érdeklődő 
olvasókat. 
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