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SZEMLE 

Kowalská, Eva: Uhorská rapsódia alebo 

tragicky príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. 

Bratislava, 2008. Veda, 256 l. 

A magyarországi felvilágosodás kiemelkedő 

alakja, a széles látókörű, európai színvonalú jogi 

műveltséggel rendelkező politikus, reformátor, 

emberbarát-szabadkőműves, a máig aktuális gon- 

dolkodó Hajnóczy József életműve – állítja a szer- 

ző – nem a tehetségéhez, jelentőségéhez méltó 

súllyal van jelen a magyar közgondolkodásban, 

és igen kevéssé ismert Szlovákiában, vagyis szü- 

lőföldjén. Ezt a hiányt eredményesen pótolja Eva 

Kowalská közelmúltban megjelent Magyaror- 

szági rapszódia, avagy a felvilágosult Hajnóczy 

József tragikus története c. monográfiája. A Szlo- 

vák Tudományos Akadémia Történettudományi 

Intézetének munkatársa eddig már számos pub- 

likációjával, valamint Az evangélikus társadalom 

a 18. században (2001) és Állami népiskolák 

Szlovákiában a 18/19. század fordulóján (1987) 

c. monográfiáival járult hozzá a szlovák–magyar 

közös múlt egy-egy fejezetének feldolgozásához. 

 A bevezetőben a szerző kifejti a korabeli tör- 

téneti nevek írásmódjával kapcsolatos felfogását, 

amely eltér a ma általában követett gyakorlattól, 

miszerint a történeti neveknél az egységesített 

akadémiai írásmódot alkalmazzák a szlovák he- 

lyesírás mai szabályai szerint. Kowalská állás- 

pontja, hogy azt a névformát kell használnia a tör- 

ténésznek, ahogy az egyes személyek maguk írták 

a nevüket, vagyis ahogy a családnevek a korabeli 

forrásokban szerepelnek, és meghagyni ezt az 

írásmódbeli sokféleséget, amit a mai, meglehe- 

tősen leegyszerűsítő norma sok tekintetben elho- 

mályosít. Ezért döntött úgy, hogy a Hajnóczy csa- 

lád különböző tagjai esetében is közli az összes 

előforduló névvariációt a maga írásmódbeli vál- 

tozatosságában. 

A könyvnek az első, a Hajnóczy család tör- 

ténetét bemutató, valójában inkább kinyomozó 

fejezete szinte teljesen Kowalská saját levéltári 

kutatásaira, tehát új forrásokra épül: Pozsony, 

Budapest, Bécs, Győr, Sopron, Ruszt, Nagybics- 

cse, Modor, Beszterce, Szakolca, Vsetín, Zágráb 

levéltáraiban nézte át a család eredetére, külön- 

böző ágaira, s a család azonosítható tagjaira vonat- 

kozó összes lehetséges forrást. Ennek megfelelően 

ez a fejezet alapvető újdonságokat tartalmaz a ma- 

gyar történészek számára is. A szerteágazó Haj- 

nóczy család, melynek a 17. századra visszanyúló 

történetében eddig sok fehér folt mutatkozott, Po- 

zsony, Nyitra, Trencsén és Sopron megye, vala- 

mint Kelet Morvaország helységeihez köthető: 

tkp. Vág-Beszterce (Považská Bystrica), Trencsén 

(Trenčín), Ruszt (Rust), Puhó (Púchov), Szakol- 

ca (Skalica), Lednic (Lednica), Modor (Modra), 

s az identitás megállapítását a földrajzi szétszórt- 

ság és a viszonylag gyakori vezetéknév igen kü- 

lönböző használata-írásmódja nehezíti meg: a szlo- 

vákos ‘Hajny’, ‘Hájnik’, a németes ‘Haynotzi’, 

a magyar ‘Hajnóczi’ ill ‘Hajnóczy’ és ezeknek 

számos változata. 

A 17. századi ősök ‘Hajny’ néven még jobbá- 

gyok voltak, Hajnóczy (Hajny) Tamás besztercei 

kereskedő fiai, Dániel és János azonban már be- 

kerülnek a magyarországi művelt elit soraiba. 

Hajnóczy Dániel (1690–1747) a magyar Ciceró, 

ahogy Wallaszky Pál nevezte a kiváló latin tudóst, 

a soproni gimnázium igazgatója és a jénai Latin 

Társaság tagja volt, aki 1718–1738 között szoros 

személyi és szakmai barátságban állt Bél Má- 



 Szemle 411 

Ksz2010-3-07.doc [M. Könyvsz. 2010/3.] W2007 – Eta – Utolsó printelés: 2011.03.28. 10:14:00 [411] 

tyással. (Jellemző példaként említi a szerző, hogy 

levelezésükben Bél némi humorral kb. 15−16 féle 

változatban használja a megszólításban a ‘Haj- 

nóczy’ nevet). A másik fiú, János (1678–1739), 

Hajnóczy József nagyapja a lutheránus városi 

középréteghez tartozó gazdatiszt (Joannes Haj- 

ny, Joannes Hajnóczi és Hajni Jánosként egyaránt 

előfordul a forrásokban), akinek a fia Modorban 

telepedik le, Hajnóczy József szülőhelyén. A Haj- 

nóczy család genealógiájával kapcsolatban a szer- 

ző rámutat arra − ami a történészek figyelmét 

eddig elkerülte –, hogy a 18. század elejéig több- 

nyire a ‘Hajny’ vezetéknevet használták, s Haj- 

nóczy Dánielnél fordul elő először a ‘Hajny– 

Hajnóczy’ elnevezés; egy ideig párhuzamosan, 

majd wittenbergi tanulmányai megkezdésekor 

tér át végleg a Hajnóczy alakra. 

Az evangélikus lelkész apa, Hajnóczi (Haj- 

ny, Hájnik) Sámuel (1719–1795) Pozsonyban, 

Sopronban majd a jénai és wittenbergi egyetemen 

tanult, s 1731-ben telepedett át a rekatolizáció 

elől Puhóbról Modorba. Itt született meg a Kis- 

Kárpátok déli lábánál található szőlőművelő és 

kézműves városkában Hajnóczy József, akit apja 

szigorú vallásos szellemben nevelt és a lelkészi 

hivatásra szánt. A jogi tanulmányok mellett dön- 

tő fiú a soproni evangélikus iskola után Pozsony- 

ban Benczur József tanítványa, aki már idejé- 

ben felismeri kitűnő képességeit, majd a rövid 

pesti jurátus gyakorlat után 1774–1778 között 

Forgách Miklós gróf szolgálatába szegődött, aki- 

nek a környezetében minden feltétele megvolt 

a fiatal titkár szakmai-szellemi fejlődésére. Haj- 

nóczy 1781-től 1786-ig Széchényi Ferenc gróf 

szolgálatában állt, ahol uradalmi ügyvédként fog- 

lalkozik a család jogi-és pénzügyeivel, titkárként 

a horpácsi kastély könyvtárának és levéltárának 

rendezését és katalogizálását végzi, intézi a gróf 

széles körű hazai és külföldi levelezését, s nagy 

lehetőséget kap a magyarországi történelem és 

jogtörténet tanulmányozására az itt található gaz- 

dag forrásanyaga alapján. Hajnóczy ebben az 

időben válik a magyar jog elsőrangú ismerőjévé, 

művelt elméleti jogtudóssá. Széchényi gróf és 

titkára kapcsolatának és barátságának bemuta- 

tása kapcsán a szerző részletes pályaképet ad 

 

a Nemzeti Múzeum és könyvtár majdani alapí- 

tójáról is. 

Széchényi gróf és titkára II. József reform- 

jainak nyomán együtt lépnek állami szolgálatba, 

kerülnek a jozefinus adminisztráció rendszerébe. 

Hajnóczy hét igen hasznos és aktív évet tölt 

a Monarchia déli részén: előbb két évig a hor- 

vát báni helytartóvá kinevezett Széchényi Ferenc 

mellett Zágrábban, 1785–86-ban Széchényi pécsi 

kerületi biztossá való kinevezése után a pécsi ke- 

rület titkáraként, majd 1786–1790 között Szerém 

megye alispánjaként Vukovárban. A szerző ele- 

mezve II. József magyarországi politikáját, hang- 

súlyozza annak ellentmondásosságát, amennyi- 

ben a nem katolikus származású városi középréteg 

társadalmi és politikai előmenetele szempont- 

jából pozitív előrelépést jelentett, mint Hajnóczy 

esetében is, ugyanakkor a magyar hagyományo- 

kat és törvényeket sértő intézkedései a nemesi- 

nemzeti ellenállást is felszították az országban. 

A jozefinus rendelkezések végrehajtásának ne- 

hézségeit Széchényi és Hajnóczy egyaránt ta- 

pasztalták. A szerző közli Hajnóczy Forgács 

Miklósnak írott levelét, amelyben válaszol annak 

szemrehányásaira, miszerint Széchényi gróf pat- 

riótaként olyan hivatalt vállalt, olyan törvénye- 

ket feladata végrehajtani, melyeket a magyar 

alkotmány nem ismer el. A levélben kifejtett 

állásfoglalás Hajnóczy politikai hitvallásaként 

is értelmezhető ebből az időből: elutasítja az ab- 

szolutizmus és patriotizmus ezt a fajta szembe- 

állítását, s ekkor még a jozefinus reformok fel- 

tétlen és bizakodó támogatójaként a közjót szolgáló 

felvilágosult abszolutizmus mellett tesz hitet. 

 Hajnóczy Szerém megye alispánjaként teljes 

lelkesedéssel vetette bele magát hivatali teen- 

dőibe, beutazta az egész vármegyét, s tevékeny- 

ségét elsősorban a gazdaságra, a közigazgatásra 

és a népiskolák ügyére összpontosította. Hiva- 

tali elfoglaltsága mellett itt is folytatta történeti 

jogi tanulmányait, kutatásait. Mivel a nemes- 

ség megszerzésére tett kísérlete nem járt siker- 

rel, az 1790-ben életbe lépő új közigazgatási 

törvény szerint, mint nem nemes és nem kato- 

likus nem viselhetett tovább hivatalt, így lemon- 

dott alispáni funkciójáról. 
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A monográfia elemzi Hajnóczy tevékenységét 

a magyar jogtörténet kutatójaként, megújítója- 

ként, hangsúlyozva, hogy ő volt az alkotmány- 

jogban legjáratosabb ember az akkori Magyar- 

országon, s alapvetően két fő területen fejtette 

ki jogi munkásságát: a magyarországi közjog tör- 

téneti fejlődésének kutatásával-elemzésével, va- 

lamint a magyar alkotmány reformjára vonatkozó 

elméleti-jogi, tudományos elvek kidolgozásával. 

 Az 1790-es évek elejétől Hajnóczy már a rendi 

törekvések szószólója, jóllehet a jozefinizmus 

bizonyos vívmányait akkor sem tagadja meg, 

s a rendekben ugyan a királyi hatalom ellensú- 

lyát látja, de a rendi társadalmat gyökeresen 

megreformálná Magyarországon. Az 1790-es 

sorsdöntő országgyűlés eseményeiről szólva 

a szerző ismerteti és elemzi Hajnóczynak azon 

közjogi munkáit, melyekben az ülésező ország- 

gyűlésnek tett javaslatait fejti ki, s hangsúlyozza, 

az itt megfogalmazott elvei, közjogi reformel- 

képzelései (az országgyűlés a nemzetet, ne a ren- 

deket képviselje, a birtokszerzési képesség és 

hivatalvállalás joga terjedjen ki minden állam- 

polgárra, a közteherviselés, a nemesi előjogok 

megszűntetése) már a liberalizmus jegyében fo- 

gantak. A monográfia kitér Hajnóczy politikai- 

publicisztikai tevékenységére is az 1791–92-es 

években a bécsi Realzeitung kiadójával, Konrad 

Dominik Bartschcsal való kapcsolatának köszön- 

hetően, és végigvezeti a szabadkőművesség sze- 

repét is életében a zágrábi, vukovári évektől 

kezdve, kiemelve, hogy annak emberbaráti-hu- 

manista szelleme fontos alappillére Hajnóczy 

társadalmi-szociális érzékenységének. 

„A forradalom jegyében” c. utolsó részt a ma- 

gyar jakobinus szövetkezés bemutatásának, fő- 

ként Martinovics és Hajnóczy kapcsolatának 

szenteli a szerző. 1793-ban a magyar királyi ka- 

mara titkáraként Budán ismerkedik meg Mar- 

tinoviccsal, aki 1794 májusában nyerte meg Haj- 

nóczyt a két jakobinus társaság igazgatójának. 

Jóllehet a Reformátorok Társasága kátéjának 

társadalmi programja mérsékeltebb a Hajnóczy 

vallotta felfogásnál, a Szabadság és Egyenlőség 

Társaságáé azonban radikálisabb annál, Kowals- 

ká hangsúlyozza, hogy Hajnóczy valójában nem 

gondolt forradalmi fordulatra, nyilvánosan kép- 

viselt reform javaslatainak lényege a törvényes 

keretek között végbemenő, békés, szerves átala- 

kulás Magyarországon. Elemezve a magyaror- 

szági jakobinus szövetkezés hátterét, bemutatja 

II. Lipót magyarországi politikáját, és kitér a bé- 

csi politikai helyzet elemzésére is, az ún. bécsi 

jakobinus szervezkedés rövid ismertetésére. Ben- 

da Kálmán forráskiadásából, A magyar jakobinu- 

sok irataiból sok dokumentumot közöl szlovák 

fordításban a szövetkezés leleplezésétől a pe- 

rekig: a rendőri jelentésekből, jegyzőkönyvek- 

ből, vallomásokból, védőiratokból, elsősorban 

a Martinovicsra és Hajnóczyra vonatkozókat, 

közli továbbá Hajnóczy búcsúleveleit, tkp. Szé- 

chényi Ferenchez, melyben azt „üzeni” a gróf- 

nak, hogy nyugodt lélekkel áll a sorsa elé, mert 

tudja, hogy valamivel hozzájárult az emberi tár- 

sadalom tökéletesítéséhez. Az 1795. május 20-i 

kivégzésekről Berzeviczy Gergelynek a Der Ma- 

jestätsprozess in Ungarn c. művéből idézi az 

idevágó részletet, majd a záró fejezetben röviden 

végigköveti a Monarchia börtöneibe elhurcolt 

jakobinusok, valamint Hajnóczy rokonainak sor- 

sát, vázolja az 1795 utáni általános helyzetet 

Magyarországon. Itt a 205. oldalon található 

egy nyilvánvalóan véletlen tévedés: Széchenyi 

István nem 1830-ban, hanem 1825-ben tette meg 

felajánlását a pozsonyi országgyűlésen a Ma- 

gyar Tudományos Akadémia alapítására. 

A szerző hangsúlyozza Hajnóczy életművének 

értékelésekor, hogy minden tekintetben magyar- 

országi patrióta volt (végig következetesen az 

‘uhorsky’ jelzővel illeti), akinek plebejussága 

és evangélikussága csak erősítette a nemzeti né- 

zőponton felülemelkedő szemléletét, aki a fel- 

világosodás emberbaráti felfogása jegyében kiállt 

minden társadalmi réteg, minden egyes ember 

jogai érdekében. Annak ellenére, hogy több ja- 

kobinus társával együtt szlovák lakosságú régió- 

ból származott, Hajnóczyt nem lehet szlováknak 

tartani, hisz nem volt a majd csak ez után ki- 

bontakozó szlovák nemzeti mozgalom részese. 

Ugyanakkor Kowalská cáfolja Daniel Rapant- 

nak A magyarizáció kezdetei c. művében kifej- 

tett, hosszú időn át elfogadott véleményét is, 

amely Hajnóczyt a magyar hivatalos nyelvként 

való bevezetésére vonatkozó nézetei miatt a ma- 
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gyarizációs politika képviselőjének tartotta. Épp 

ellenkezőleg – állítja, Hajnóczy a különböző 

etnikumok jogait egyaránt képviselte a Magyar- 

ország föderalizációjára vonatkozó tervében, 

s nevéhez fűződik pl. a „Marseillaise” szlovák 

fordítása is. 

Eva Kowalská monográfiája olyan pontos 

és elfogulatlan portrét rajzol Hajnóczy József- 

ről, amelyet a magyar és szlovák nemzet egy- 

aránt elfogadhat, magáénak vallhat, a magyar 

és szlovák történészek egyaránt elismerhetnek. 

Hajnóczy életének, eszméinek és sorsának a má- 

hoz is szóló tanulsága az, hogy mindig belső 

meggyőződésből és a közügy iránti elkötelezett- 

ségből cselekedett: akár a jozefinizmus híveként 

II. József hivatalnokaként, akár a magyar jog- 

történet kutatójaként-megújítójaként, akár az 

országgyűlés számára kidolgozott, a magyar al- 

kotmány módosítására tett javaslataival, majd 

a radikalizálódó politikai viszonyok nyomán 

a magyarországi jakobinus szövetkezés egyik 

vezetőjeként, s végül a per során az elveiért 

bátran és következetesen kiálló, halálra ítélt vád- 

lottként. 

A Hajnóczy család történetét feltáró új for- 

rásokra, emellett a magyar történeti irodalom 

és forráskiadások eredményeire támaszkodó ala- 

pos munka mind a szlovák, mind a magyar tör- 

ténettudománynak tud újat mondani. Ezen kívül 

jó és követendő példa a közös múlt egyes fejeze- 

tének, eseményének, alakjának komplex feldol- 

gozására, tehát nem vagy szlovák, vagy magyar 

szempontú megközelítésére. 

Az igen szép kiállítású kötetet Karol Kantek 

művészi fotói illusztrálják. 

DEÁK ESZTER 

Tancer, Jozef: Im Schatten Wiens. Zur 

deutschsprachigen Presse und Literatur im 

Pressburg des 18. Jahrhunderts. Bremen, 2008. 

Edition Lumière, 291 l. /Presse und Geschich- 

te – Neue Beiträge Bd. 32./ 

Az utóbbi években két jelentős munka látott 

napvilágot a pozsonyi tudós lapszerkesztő Karl 

Gottlieb Windischről: Briefwechsel des Karl 

Gottlieb Windisch Andrea Seidler kiadásában 

(a „Magyarországi tudósok levelezése” sorozat 

5. kötete, Bp. 2008. Universitas.) és Jozef Tan- 

cer pozsonyi germanista is fenti című kötetében, 

amely a brémai egyetemen szerkesztett sajtó- 

történeti sorozat 32. köteteként jelent meg, túlnyo- 

mórészt a pozsonyi 18. századi sajtó és irodalmi 

élet e kiemelkedő személyiségével foglalkozik. 

 A szerző, a 18−19. századi utazási irodalom 

jeles ismerője, művében sokoldalú és életszerű 

képet vázol Pozsony állapotáról az 1760−1780- 

as években. A Bécs árnyékában élő, hozzá nyel- 

vében, szokásaiban és divatjában is hasonlítani 

kívánó magyar főváros Mária Terézia-korabeli 

nagy építkezéseivel nyerte el barokk arculatát: 

szép épületeit az utazók is elismeréssel említet- 

ték. Lakosságának száma ebben az időben ug- 

rásszerűen emelkedett. A várost a német nyelv 

dominanciája ellenére etnikai sokféleség jelle- 

mezte, amelyhez külföldről jött iparosok, művé- 

szek is hozzájárultak. Az ekkortájt igen fejlett 

pozsonyi zenei és színházi életnek a magyar kor- 

mányszékhelyen élő arisztokrácia és nemesség 

volt spiritus movense, kedvező hatásait azon- 

ban a város jómódú polgársága is élvezte – mind- 

addig, míg a város nagy kárára a főkormányszé- 

kek el nem költöztek Budára. Tancer bemutatja 

Pozsony társas életének színhelyeit és a várost 

mint a magyarországi könyvnyomtatás és újság- 

kiadás elsőrangú centrumát. E bevezető „olvas- 

mány” kulturális háttér a mű következő nagy 

fejezeteihez, a Karl Gottlieb Windisch által ki- 

adott pozsonyi morális folyóiratok, ill. Windisch 

könyvtárának mélyreható irodalomtörténeti elem- 

zéséhez. 

Morális folyóiratok mindenütt a fejlődő vagy 

már virágzó polgári városi kultúrának voltak jelei: 

a pozsonyi lapok, a Freund der Tugend és Der 

vernünftige Zeitvertreiber is, bár e műfaj korai 

angol, német és más európai mintáihoz képest 

jókora késéssel jelentkeztek a magyarorszá- 

gi sajtóban. Magyarország első morális folyó- 

iratait Karl Gottlieb Windisch, az 1764-ben 

megalapított Pressburger Zeitung szerkesztő- 

je, korábban kereskedőként tevékenykedő városi 

tanácsos adta ki a pozsonyi német lap mellékle- 

teiként (1767−1770). Wolfgang Martens kutatásai 


