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A csendes, szerény paplakokból is a régi, nehéz időkben 
nem egyszer véres szomorújátékok indultak k i . Nemcsak a val 
lási üldöztetések, hanem olykor a pol i t ikai események is gyászba 
borították a papi családokat. 

Ismeretes, micsoda nagy tragédiát élt át a felvidéki Zabán 
Izsák, Wittnyédy István soproni prókátor egykori íródeákja, 
majd eperjesi tanár és ennek a János fia. Erdélybe menekül
tek, az apa ott nagyszebeni tanár, majd orbáci és sebesi lelkész 
lett. Fia, Johann von Harteneck néven, mint a szászok grófja, 
sokat tett a Habsburg-házért. I . Lipót aranylánccal tüntette k i 
s rendesen csak egy második Hanns Sachsnak nevezte De 
mégis féltek tőle, hogy a kurucokhoz pártol s 1703-ban fejvesz
tésre ítélték. Apja , a lelkész, kísérte a vesztőhelyre. Többen 
írtak róla regényt és drámát. 1 

Ezt a papfiút bűnösnek jellemzik az életírók. De Hajnóczi 
lelkész fiáról Kazinczy, Fraknói Vilmos, Concha Győző, Mar-
czali, Gárdonyi Albert a legszebb jellemképet festi. Tragikus 
volt nemcsak a fiúnak, hanem már az apának, a tudós győri 
tanárnak, majd aszódi lelkésznek élete is. 

Hajnóczi Sámuel, az apa (1719—1795.). Kétszeri száműzetése 
és hányatott élete. 

Vágbesztercén, Trencsén megyében, a X V I I . század végén 
élt Hajnóczi Tamás mészáros, akinek több derék fia Pozsony 
megyébe és Dunántúlra települt. Hajnóczi Dániel (1690—1747.) 
a soproni líceumnak volt hírneves, jeles igazgatója. Ennek fia, 
Hajnóczi Károly (1744—94), Ruszton volt lelkész. Dániel fivére, 
Sámuel is Sopronba jött a bátyja mellé s i t t volt takácsmester. 
Ennek fia, i f j . H . Sámuel (1734—72.), soproni tanár, majd 
nemescsói lelkész volt. A harmadik testvér, Hajnóczi János, 
b. Calisíus Keresztély tiszttartója volt Szobotistén (Nyitra m.) 

1 Jósika, A nagyszebeni királybíró. Bod P. M : Athenas 330. K l e i n S. 
Nachrichten I. 145. Szilágyi S. V I I . 532. Hörk J . A z eperjesi koll. tört. 365. 1. 
Márki S. I I . Rákóczi F . I. 490. M. írod. Lex. 46. 



s Modorban 1739 jan. 2-án halt meg. Ez Dánielt, a későbbi 
igazgatót, k i Iter Neosoliense művében emlékszik róla, nagyon 
szerette. János fia, Hajnóczi Sámuel, Győrött tanár s azután 
lelkész volt több helyen. Vol t egy negyedik, Tamás nevű fivé
rük is, aki talán apjuk mesterségét folytatta Vágbesztercén. A z 
ötödik testvér, H . József, posztógyártó volt Modorban. Ennek 
fia, H . János (neje Simonides Borbála), szintén posztógyártó 
ugyanott. S ezek fia, H . József (1759 — 1809.), kiskéri lelkész 
volt Bácsmegyében. 2 József fia, Sámuel, szintén kiskéri lelkész 
volt, k i a szabadságharcban és Bach-korszakban sokat szenve
dett. Arcképét Sztehlo Kornél közli (240 eszt. az eh. szolg. 122. L)« 

E gazdag papi rokonságból Hajnóczi Sámuelt, a szeren
csétlen apát emeljük k i . Nyitraszombathelyen (Szobotiste) 1719, 
aug. 25. született. H . János, Calisius báró tiszttartója és Ne-
deczki Anna voltak a szülei. Modorban a rokonoknál tanult, 
1740-ben pedig Sopronban, ahol Hajnóczi Dániel a jeles igazgató 
nagybátyja volt. Ugyanitt 1730. már egy Hajnóczi Pál nevű 
rokonuk is szerepelt (Art . Lib . Cultor) aki Dobner Ferdinand 
jeles polgármester halálára H . Dániel s Pilgram és Serpilius 
lelkészek társaságában egy Epicediumot írt. Hajnóczi Sámuel, 
mint soproni diák szerepel a Sopronban 1740. kiadott „Monu
mentum Divo Carolo V I . Sacrum a Studiosis Soproniensibus" 
című emlékfüzetben. De tanult Besztercebányán, Győrött és 
Pozsonyban is. 

Jenában 1742. Wittenbergben 1743. iratkozott be az egye
temre, de járt Helmstedtben is. 1745-ben Győrbe hívták meg, 
ahol tanár volt Torkos József igazgató és Németh Sámuel lelkész 
mellett. Mint győri tanár Modorban 1747. vette feleségül Lübeck 
Sámuel mészáros, előkelő polgárnak és Piller Rozinának leányát, 
Lübeck Mária Erzsébetet. A z egykor oly hírneves és népes 
győri kisgimnázium ekkor már nehéz napokat élt. V o l t tápinté
zete, könyvtára. Felvidéki ifjak is, köztük a Prónay f iuk jártak 
ide. 1738-ban 74 volt a nem győri diákok száma. Bayer Ferenc 
német és Drinóczi Mihály magyar kántor is tanított. De Zichy 
Ferenc győri püspök 1746. megtiltotta, hogy gramatikánál ma
gasabb tárgyat tanítsanak. A diákok azonban ezután is tanulták 
a fizikát, sőt a theológiát is. Mária Terézia rendeletére 1749. 
márc. 18. elvették a győri ev. templomot és iskolát és Hajnóczi-
nak is társaival együtt menekülnie kellett. 

Feleségével együtt Modorba az ipához és a Hajnóczi ro
konokhoz ment. Itt a püspök, Mohi Illés modori német lelkész 
1749. május 14. a tolnamegyei Majos lelkészévé avatta fel . Új 
állomásán is azonban alig maradhatott csak félévig. Majoson 
Khun Ferenc, a földesúr már 1725. sem tűrte meg az ev. lel
készt Widder András Kristófot. Most pedig nov. 3. a pécsi 
püspökhelyettes Naszvady Károly szolgabíróval és Gaál Gábor 

2 Wittenbergből távozásakor (1787.) Berky Mihály s több társa emlék
füzetet adott ki. Ballagi G . A polit. irod, Magyarorsz. 399. 1. 



esküdttel jött kí vizsgálatra. A z t kérdezték: van-e joga Alajos
nak külön lelkészt tartani ? S erre Khun F. földesúr felelte : 
nincs. Hainóczit tehát elűzték, az imaházat bezárták. A lelkész 
már a búcsúbeszédét sem tarthatta ebben, hanem csak a szabad 
ég alatt. A majosi nép sírva és jajgatva vált meg a papjától. 
Hajnóczit egy év alatt így száműzték kétszer is. M i t vol t mit 
tenni visszament ismét a jólelkű ipához Lübeck uramhoz Modorba. 
Felesége talán nem is ment el vele Tolnába a veszedelmes 
helyre, hanem otthon várta szüleinél a következendőket. A ma-
josiak hiába folyamodtak többször is, nem kapták vissza a 
lelkészüket. 4 

A papné ugyanis jóreménységben volt e nehéz időkben s 
férjének kettős számkivetettségében Modorban szülte meg első * 
fiát. Rossz előjel volt ez a szerencsétlen szülőkre s a később oly 
kiváló tudós, nemeslelkű, önzetlen és mégis vérpadra hurcolt 
férfiúra nézve. A modori anyakönyv szerint Hajnóczi József 
Chrysostomus 1750. május 3. született. A keresztelő Mohi Illés 
püspök az apát most is tolnamegyei majosi evang. lelkésznek 
mondja. Tehát bíztak a visszatérésében. A keresztszülők Szol-
nay László modori városi pénztáros és Zechmeister János timár-
mester voltak. 

Majosra nem mehettek vissza, de a két helyről is szám
kivetett Hajnóczi most Hont megyében előbb Derzsenyben, 
később pedig Csánkon kapott lelkészi állást, mígnem 1755 őszén 
a nagymíveltségű Podmaniczky János és ennek öccse Sándor 
Aszódra hívta meg. A számkivetésben élő Pohl Mihály (később 
ácsai lelkész) 1755. nov. 4. Boriból, Csánk filiájából írja Prónay 
Gábornak, hogy Hajnóczi Sámuel tőlük (Csánkról) Aszódra 
ment lelkésznek. 5 Nov. 9-én mondta el beköszöntőjét a domb
tetőn álló régi szép templomban, melyet még idősb Podmanicz
k y János és neje Osztroluczky Judit épített. Hajnóczit, mint 
művelt, buzgó lelkipásztort nem csak a helybeli, hanem a kör
nyéken élő földesurak is megszerették, tisztelték s az egész 
gyülekezetben is nagy volt a népszerűsége. József fia i t t töl
tötte gyermekéveit. Kazinczy később is, mint az aszódi lelkész 
fiát emlegeti. Károly nevű öccse 1763. Aszódon született, de 
ez korán elhalt. Petőfi életrajzában úgy olvassuk, hogy a költő 
nagyatyját, Petrovics Tamást jegyesével, Salkovics Zsuzsannával 
Aszódon 1773. Hajnóczi lelkész eskette össze. Ez azonban 
tévedés, mert ő ekkor már Dunaegyházán volt s utóda Adamis 
Pál adta Össze Petrovicsékat. Aszódi lelkészségének van egy kis 
irodalmi emléke, a felesége szüleinek jubileumára i r o t t : „Erbau
liche Gedanken vom menschlichen Alter bei Gelegenheit einer 
Jubelhochzeit zu Modern des christlichen Ehepars Lübeck und 
Pil ler ." 6 

4 Schmidt J . Christi. Hausfreund 1934. 4. sz. 
5 Stromp L . Monumenta 534. 
6 Ofen 1756. 4. r. Gamauf Kgesch. III. 564. Hrabovszky, Presbyt. I. 184. 



Tizenhárom évi buzgó munkásság után 1768. jul . 3. Aszód
ról a Dunaföldvár közelében fekvő Dunaegyházára Pestmegyébe 
költözött át családjával. I t t kiváló alkotásokkal örökítette meg 
nevét. Vezetése alatt a gyülekezet rohamos fejlődésnek indult . 
A kiskőrösiek is templomuk leromboltatása (1723) után ide jártak 
s a régi nádfedeles imaház szűknek bizonyult. Hajnóczi lelkész 
Mária Teréziához folyamodott s 1774—75. felépítette a szép új 
templomot. Egyházi munkássága mellett i t t a gyermeknevelés 
gondjai nehezültek reá. Nagyobbik leányát, Esztert, Vrhovszky 
Sámuel szakolcai lakos vette nőül. Ettől született unokája, ifjabb 
Vrhovszky Sámuel Pesten volt ügyvéd. Mária Terézia nevű 
leányát pedig Dunaegyházán 1777. Mankóbüki Fodor Ferenc 
büki földbirtokos vette el és vitte magával Bükre Sopron megyé
be. Dunántúli vőlegényével bizonyára Sopronban ismerkedett 
meg, ahol bátyja József tanult és Hajnóczi rokonok is többen 
voltak. 

Egyetlen József fiát az apa, aki előbb győri tanár volt, már 
Aszódon is nagy gonddal tanította. Édesanyjának levelei is tele 
vannak a fiáért aggódó szeretet jeleivel. A jó lélek megelégedett 
volna, ha fia csak „ügyes jegyző vagy talán tanácsos lesz 
valamelyik királyi városban." (1776. dec. 7. levele). Apja ügyvédet 
akart belőle nevelni s fia kétkedésével szemben bizonyitá, hogy 
a becsületes ember is lehet jó ügyvéd. A szülők oly sok 
keserűséget szenvedtek a lelkészi pályán, hogy nem volt csoda, 
ha f iukat erre nem bíztatták. De az istenfélelmet belenevelték 
jogászfiuk szívébe is. Apja 1775. évi levelében óvja őt a hitet-
lenségtől: „Ne légy se naturalista, se deista, azok mind bolondok." 7 

A jó anya még 1783. meghalt Dunaegyházán 59 éves 
korában. Fia, mint Széchenyi Ferenc gróf titkára és jogtanácsosa 
I I . József korában ekkor volt emelkedőben. Apja öregségében 
magára hagyatva az özvegységet nem bírta elviselni s még ez 
évben nőül vette néhai Clementis Mihály özvegyét, a 42 éves 
Stacho Rozinát. 0 még megérte fiának emelkedését az alispáni 
székbe, de mély megaláztatását is. Elfogatásának híre és a 
hosszú, kínos per, melynek véres kimenetelét látni lehetett, 
siettette a 74 éves lelkész halálát. 1795. jan. 24. halt meg s 
29-én temették. Zelenka Pál apostagi, Clementis János kiskőrösi 
és Zubek Dániel vadkerti lelkész prédikált felette. Zelenka 
textusa ( I . Móz. 48, 21.) úgylátszik a lelkész fiát és rokonait 
akarta vigasztalni : „Ezt is monda Izrael Józsefnek: Imé én 
meghalok és az Isten tiveletek lészen és hazaviszen titeket a 
t i atyáitoknak földökre." 

7 Dr . Hajnóczi R. J . Hajnóczi J . élete, Győr 1894. 9. 14. 1. 



Hajnóczi József ifjúsága. 
A grófi titkár, majd szer érni alispán. 

A lelkész fia a fentebb vázolt körülmények között Modor
ban 1750. máj. 3. született, de csakhamar a hontmegyei Der-
zsenybe, Csánkra, 1755 őszén pedig Aszódra vándorolt szüleivel. 
I t t is jó iskolát talált s apja, a volt győri tanár is otthon buzgón 
tanította. A napi leckéken kívül Magyarország történetét, Savoyai 
Jenőnek a soproni Hajnóczi Dániel igazgató által írt életrajzát 
s útleírásokat szokott a fiú előtt felolvasni. Jószívű, kegyes és 
művelt édesanyja is nagy szeretettel gondozta egyetlen fiát. 
Középiskolára Sopronba küldték fiúkat, ahol unokabátyja, Haj
nóczi Sámuel volt a szubrektor Farkas Ádám rektor mellett. 
Ugyanitt tanult akkor az elhalt Hajnóczi Dániel igazgató fia is, 
Hajnóczi Károly, a későbbi ruszti lelkész. A fiú nagyon meg
szerette Sopront és vidékét. Többször is visszatért ide, jeles 
munkáit az Ikva patak és a Fertő tava mellett írta, második 
jegyesét is innen választotta. 

A felső osztályokra és jogi tanulmányokra Pozsonyba ment, 
ahol szintén voltak rokonai és a modori Hajnócziak sem estek 
távol. Kitűnő tanuló volt, mint az édesatyja. Már 17 éves korában 
a magyar és latin nyelven kívül a németet, franciát és a tót 
nyelvet is beszélte. Ez a nyelvtudása nagy hasznára volt az 
előmenetelében. 21 éves korában fejezte be tanulmányait. Vala
melyik magyar jogtudós (talán Prónay László) mellett Ócsai 
Balog Péterrel egy időben patvarista volt s 1773. tette le az 
ügyvédi vizsgát. Szülei, akik 1768. Dunaegyházára költöztek, 
innen is nagy figyelemmel kísérték és jótanácsokkal látták el . 
A fiatal jogász pedig engedelmes fiú vol t . Midőn apja 1775. évi 
levelében arra in t i , hogy szebben, gondosabban írjon, szót fogad 
s külön fizetett órákon tanulja a szépírást is. Melyik prókátor 
tenné ezt ! 

A z ügyvédi pályához, amelyre apja buzdította, nem volt 
kedve. 1774 őszén a művelt és szabadelvű Forgách Miklós gróf 
hívta meg maga mellé titkárul és jogi tanácsosul. Hajnóczi ekkor 
Gács községbe Nógrád megyébe költözött. I t t kezdte már meg 
a csafádi levéltárakat kutatni s az okleveleket másolni. De i t t 
olvasta már a francia enciklopedistákat is, akiktől apja oly 
komolyan óvta. A nagytekintélyű Forgách grófnak teljes bizalmát 
bírta, holtig tartó barátságot kötöttek. De túlságos érzékenysége 
miatt mégis már 1776. Orczy Lőrinc báróhoz akart elmenni 
gazdatisztnek. Szülei csak nehezen tudták visszatartani. Két év 
múlva 1778. elhagyta állását és Forgách gróf ajánlatával Pestre 
pályázott a városi aljegyzőségre. Tehát i t t is lehettek barátai. 
De Pest ekkor még messze állott attól, hogy protestáns tiszt
viselőt válasszon. 

Erre az időre (1777. szept. 29.) esett húgának Fodor Ferenc 
büki birtokossal való házassága. Az új rokonság ismét Dunán
túlra terelte figyelmét. Kedvére való állást kapott 1779. Hor-



pácson Sopron megyében, ahová a nagy Széchenyi apja, gróf 
Széchenyi Ferenc hívta meg titkárának és könyvtárosának. A 
fiatal, művelt s akkor még szabadelvű gróf teljes bizalommal 
volt Hajnóczi iránt s baráti szeretettel ragaszkodott hozzá, 
tanácsait figyelembe vette. A z új titkárnak nagy része van 
abban, hogy Széchenyi oly buzgón karolta fel a magyar írókat 
s oly nagy áldozatkészséggel gyarapítá könyv- és levéltárát. 
Zárka János és Vietorisz Jonatán soproni tanárok ekkor gyűj
töttek kéziratokat a gróf számára. Ekkor adta k i Széchenyi a 
Kónyi János által magyarra fordított műveket: X I V . Kelemen 
pápa, Ganganelli levelei (Buda 1783) és Tessedik Sámuel szarvasi 
ev. lelkész könyvét: A paraszt ember Magyarországban (Pécs 
1786). I t t jutott Hajnóczi vágyainak megfelelő légkörbe. A gróf 
az összes külföldi lapokat járatta. Megvolt könyvtárában a 
francia Encyklopaedia is. 

Beléptek a kor divatja szerint a szabadkőmivesek közé is-
A haladás hívei, főurak, nemesek, tudósok, írók (még papok is) 
s a vagyonos műveltebb polgárság is mind tagjai voltak a pá
holyoknak. Széchenyi az Erdődy Lajos gróf által 1775 táján 
Monyorókeréken „Az arany kerékhez" néven alapított páholy
nak volt a tagja s Hajnóczi 1780. jun. 7. levelében kérte gróf
ját, hogy őt is vegyék fel. Hivatkozik arra, hogy jótevői, barátai, 
Forgách és Széchenyi grófok, a szeretett Wertmiller és Splényi 
báró mind szabadkőmivesek. Hajnóczi minden jót és haladást 
csak tőlük vár, nagy dicséretekkel szól róluk s később is az 
állam védelmét követeli számukra. 8 

Széchenyi, mint a kerületi tábla bírája 1776 óta rendesen 
Kőszegen lakott, innen írta leveleit. De Hajnóczi Horpácson 
maradt, hol a könyvtárt rendezte, ügyvédi dolgait végezte s 
másolta a régi okiratokat. Kőszegen, Alsóbükön, Nemeskéren, 
Nagycenken és a közeli Sopronban, melyhez diákkori baráti és 
rokoni kötelékek fűzték, gyakran megfordult. A városi és családi 
levéltárakat kutatta. Különösen a Zárka család irataiból másolt 
le sokat. J á r t bizonyára Ruszton is, ahol Hajnóczi Károly lelkész, 
atyjának, Dániel volt soproni igazgatónak értékes kéziratait 
őrizte. Ap ja 1781. hazahívta Dunaegyházára. hogy ott Pest
megyében legyen önálló ügyvéd. De nem ment, Széchenyi mellett 
igen jól érezte magát. A gróf most építtetett új kastélyt Nagy
cenken s könyvtárát is ide hozatta. Hajnóczi is ideköltözött. 
Munka közben 1783. forrón szeretett édesanyjának halála 
sújtotta le. 

Széchenyit I I . József 1783. nyarán Horvátország helyettes 
bánjává nevezte k i . Hajnóczi is mint titkár két évet töltött 
ekkor Zágrábban. 1785-ben pedig Pécsre költöztek át. Széche
nyit ugyanis az uralkodó a pécsi kormánykerület k i r . biztosául 
küldte k i , Hajnóczit pedig a biztos titkárául. Szokatlan nagy 

8 Fraknó V. gróf Széchenyi F . 135. Fraknói közli Hajnóczi kézírását 
és névaláírását is 104. 118. Nevét a család többféleképen írja. 



örömmel írja innen leveleit, hogy helyzete mily kedvezőre for
dult . De régebbi barátja, Forgách gróf, hozzáírt levélben rosz-
szalja, hogy Széchenyi gróf ezt az állást a nemzeti alkotmány 
ellenére elfogadta, míg Hajnóczi mentegeti a főnökét. M a j d 
pedig ennek is hazafias aggályai támadtak, lemondott s vissza
tért Nagyczenkre gazdálkodni. Hajnóczi most nem ment vele. 
Őt a nem nemest és protestánst I I . József 1786 elején Szerem 
megye alispánjának és kir . tanácsosnak nevezte k i s ekkor V u -
kovárra költözött. Biztosnak hitt állása levén 1786. júl. 27. nőül 
vette Bécsben Hellmuth Károly törvényszéki tanácsos leányát, 
Johannát. Apja Dunaegyházán üdvözlő verset írt az esküvőre s 
ebben úgy dicséri szeretett fiát, mint aki hű maradt a Hajnóczi 
ősök erényeihez. 9 

Alispáni hivatalát buzgón és komolyan vette. 1788. őszén, 
midőn a vármegyét is a török veszedelem fenyegette, kész 
volt 2000 főnyi csapatot gyűjteni s azt személyesen vezetni, 
bár katonai képzettsége nem volt . Még ez évben meghalt a 
neje tüdővészben Bécsben, ahol gyógyulást keresett. Ez a csa
pás nagyon lesújtotta s a munkában keresett 1 vigasztalást. 
Hivatalán kívül a történelemmel is foglalkozott. Horányi Elek 
piarista irót Zimonyban többször meglátogatta és 'evelezett a 
szabadelvű Batthyány Alajos gróffal, Csaplóvics Jánossal , 
Dugonics Andrással, Péczely Józseffel, Ráth Mátyással, Szé
chenyivel, Pászthory Sándor bécsi udvari tanácsossal és másokkal 
De öröme, alispáni szervező munkája nem sokáig tartott. 1789 
telén hivatalos útján meghűlt s tüdőgyulladásban sokáig lebegett 
élet és halál között. 

A testi baj után jött nyomban a lelki is. I I . József rende
leteinek visszavonása (1790 jan. 28.) s ennek nyomában járó 
halála (febr. 20.) senkit sem sújthatott mélyebben, mint Hajnó
czit. Pászthory Sándorhoz írt levelében olasz nyelven idézi 
Metastasiot: „Ha zsarnok sorsom soha sern szűnik is meg 
üldözni: szerencsétlenné tehet, de le nem alacsonyíthat". Sze
rették, becsülték a vármegyében és másfelé is mindenütt. De ő 
1790. ápr. 29. kijelenté a megyegyűlésen: minden jó polgár 
köteles a törvényeknek engedelmeskedni, tehát meghajlik a 
törvény előtt, mely a nemnemeseket a közhivatalokból kizárja. 
Lemondott, elbúcsúzott s beteg testtel és lélekkel atyjánál, 
Dunaegyházán és Ercsiben (Fejér m.) keresett enyhülést. (Haj
nóczi R, J. i . m. 25. 1.) 

I t t állott most állás nélkül ismét a bizonytalan jövő előtt. 
Titkári állását Széchenyi grófnál nem kaphatta vissza, mert ez 
már be volt töltve. Széchenyi épen az ő ajánlatára hívta meg 
titkárul maga mellé Ribini János tudós pozsonyi lelkész fiát, 
Ribini János Dánielt, k i a göttingai egyetemről kiváló irodalmi 
képzettséget hozott magával s ezzel megnyerő modort egyesí
tett . Beutazta a grófi párral 1787—88. Németországot és Angliát. 

9 Dr. Hajnóczi R. J . Hajnóczi J . élete. Győr 1894. 22 1. 



Később Bécs irodalmi életében is nagy szerepet játszott. Jel
lemző azokra az időkre nézve, hogy a nagy Széchenyi apja 
egymás után kétszer is evang. lelkész fiát választotta bizalma
sának. Nem a vallás,1!hanem a'képzettség és a jellem volt az 
első kérdés. Nem úgy/mint ma. 

Hajnóczi művei. Három evang. író készíti elő az ország
gyűlési tárgyalásokat. 

Atyjától, Dunaegyházáról és Ercsiből, június 4-én Pestre 
ment s i t t maradt okt. 13-ig. Tíz napig Temesvárott tartózkodva 
visszatért. Okt . 25-én ment Bécsbe, innen nov. 6. Pozsonyba, 
hol 1791. márc. 9-ig maradt. Április 5-én Széchenyi biztatására 
állami hivatalért folyamodott I I . Lipót királyhoz, de egyelőre 
eredménytelenül. 

Érdekes, de igen kedvezőtlen az a jel'emzés, amelyet I I . 
Lipót király sajátkezűleg írt fia, Sándor Lipót nádor számára 
Széchenyi grófról és a titkáráról. Ezen „Die Calculation der 
Menschen" című iratában a király a magyar közélet összes 
szereplőit sorra veszi. Külön jellemzi a veszedelmes embereket. 
Bizonyára a fizetett titkos kémek jelentései alapján. A z irat 
Mályusz Elemér szerint az 1791. év végén készült. Ebben a 
király ezt írja róluk: „Széchenyi Ferenc és titkára, Hajnóczi, 
mindketten nagyon veszedelmesek, tehetséges különösen a má
sodik, igen erőszakosak. Kiváltkép a titkár lázadó iratokat szer
kesztett és utazott, hogy a megyéket lázítsa. Berlinben járt 
kiküldetésben. A z amerikai vörös páholyhoz tartoznak és leve
lezésben állanak a berlini udvarra l . " A titkos kémek a maguk 
érdekében feketítették be így a grófot és titkárát. Csak az a 
vigasztaló, hogy Hajnóczi a nagy Széchenyi apjával i t t is igen 
jó társaságban van. De a gyanút a királyi udvarban már korán 
felkeltették. 1 0 

Hajnóczi június elején ismét Bécsben van, i t t keresi fel 
barátját, Parníczky Mihályt, Matkovich Pál kőszegi ker. táblai 
elnök és dunántúli egyházfelűgyelő sógorát. Ennél találkozik 
most először Kazinczy Ferenccel, aki első látásra megszereti és 
levelez vele. Ez a jó barátság később veszedelmessé is vált 
Kazinczyra nézve. A z országgyűlés ideje alatt is buzgón végezte 
ügyvédi és irodalmi munkásságát. 1791. aug. havában tért visz-
sza Bécsből Pestre s i t t belépett a „Nagylelkűség" nevű pá
holyba. I t t közeledett hozzá Martinovics, az eszes, de je l lem
telen ferenci szerzetes, majd .szászvári apát. Szept. végén 
súlyos vesebaj döntötte ágyba. Üdülni ekkor ismét Nagycenkre 
megy Szé cenyi grófhoz, akivel az országgyűlés idején is gyak-

1 0 Eckhardt S . A francia forrad, eszméi Magy. 143. Mályusz E . Sándor 
Lipót nádor 443. 



rabban találkozott. I t t most hosszabb ideig maradt és dolgozott, 
de közben sógorát, Fodor Ferencet is meglátogatta Alsóbükön 
s innen, majd Győrből, sőt Szabolcsból és Biharból írta leve
leit. Forgách gróf 1792. febr. nemességet akart neki szerezni, 
de ezt nem kívánta. „Wieland és Klopstock nem nemesek — írja 
Forgáchnak — és nem tetették magukat nemesekké." Tréfásan 
teszi hozzá : „Szerezzen nekem Excellenciád donációt s azzal 
nemes is leszek". Végre Széchenyi grófnak sikerült kieszközölni, 
hogy I . Ferenc 1792. jún. 19. kamarai titkárnak nevezte k i 
Budára. Kazinczy, k i szintén folyamodott az állásért, örült 
barátja szerencséjének. Barátait Hajnóczi a Margit-szigetre hívta 
össze s ott lakomával ülték meg az áldomást. Apja pedig a 
csendes paróchián örült fia újabb szerencséjének. Barátjánál, 
Kovachich Márton egyetemi könyvtárosnál lakott és étkezett. 
Budán a várban, a Fortuna-utca délkeleti végén az emeleten, 
egy félreeső kis szobában vonult meg. Hivatalos óráin kívül 
otthon is sokat dolgozott, Kovachichnak ő volt a legbuzgóbb 
munkatársa az oklevelek gyűjtésében is. 

Nagyobbszabású munkásságát, mellyel a rendekre és a 
vármegyékre akart hatni, az országgyűlés előtt kezdte és e 
három évben (1790—92) dolgozott legtöbbet. Három kiválóbb 
evangélikus író készítette elő ekkor műveivel a korszakos jelen
tőségű országgyűlési tárgyalásokat: Ocsai Balogh Péter, az 
egyetemes felügyelő, Hajnóczy és Molnár János, az első pesti 
evang. lelkész. A szabadságharc idején is három evang. vezér
férfiú fog kimagaslani: Kossuth. Petőfi és Görgey. 

Ócsai Balogh Péter készítette el a I I . József halála után 
vezető hatalomra törekvő magyar köznemesség programmját, 
de nem nyomtatvány, hanem csak írott körlevél formájában. 
„Ez az irat maga az ügyesség és elmésség" — mondja róla 
Marczali . (II . köt. 98. 1.) Az országgyűlés előkészítésére a követ
választó nemesség számára írta. Megjelöli a célt és a módját, 
miként lehet a vezető hatalmat a köznemesség számára meg
szerezni a királlyal, a főurakkal és a jobbágyokkal szemben. 
Nagy hatása meglátszott a követi utasításokon és az ország
gyűlési beszédeken. 

A második ilyen előkészítő munka már nyomtatásban 
jelent meg, címe: „Politisch-kirchliches Manch Hermaeon von 
den Reformen Kayser Josephs überhaupt, vorzüglich in Ungarn, 
mit nützlichen Winken zur Richtung der Gesinnungen des 
Adels , der Geistlichkeit und des Volks auf den nächst bevor
stehenden Reichstag in Ungarn. Gedruckt mit Wörbözischen 
Schriften. 1790. (8.r. 250 lap). Ballagi Géza ezt a 90-es évek 
egyik legérdekesebb és legszellemesebb termékének mondja s a 
birtokában levő példányra Fáy András sajátkezűleg í r ta : „fő-
vesztett Hajnóczi ennek a szerzője." De a tévedést már Ballagi 
észrevette s Hajnóczi József kiskéri ev. lelkésznek tulajdonította, 
k i 1787. jött haza Wittenbergből. Legutóbb Mályusz Elemér 



derítette fel , hogy Molnár János pesti ev. lelkész volt a szer
zője, kiről alább fogunk megemlékezni. 1 1 

Hajnóczi pártfogója és barátja, Széchenyi Ferenc gróf is 
írt egy javaslatot e címen: „Unpartheyísche Gedanken über den 
1790. abzuhaltenden Landtag. Csak kéziratban maradt, de több 
vezető emberrel közölte (Pászthory S. Batthány J . prímás sat.). 
Bizalmasának, Hajnóczínak is lehetett benne része. A gróf is 
mint akkor még szabadkőműves a haladást kívánja minden 
téren, de főúri óvatossággal és tartózkodással van megírva. 
Fél a forradalomtól, a francia példától. Mindent a fokozatos 
fejlődéstől vár és mérsékletre in t i a háborgókat. 

Hajnóczinak az országgyűlésre készült első, de csak kéz
iratban maradt munkája v o l t : „Gedanken eines ungarischen 
Patrioten über einige zum Landtag gehörige Gegenstände. 
(Bécs 1790. márc. 5.). Nagyszabású reformjavaslat már ez is. 
A z új törvények olyanok legyenek, hogy a nemzet legnagyobb 
része, tehát a nem nemesek, a polgárok, jobbágyok, a katonák 
és az összes felekezetek papjai is hasznát lássák. A hivatal- és 
birtokképesség s a törvény előtt való egyenlőség terjesztessék 
k i a nem nemesekre is. „Sokszor hallani — írja Hajnóczi — 
ebadta parasztja, 30-at reáveretek és a homagiumot, 40 i r tokat 
leteszem." A római és görög kath. egyházak feleslegéből kel l 
kárpótolni a többi felekezet papságát. A főpapság ne legyen 
külön rend. ne legyen szavazási joga sem a diaetán, sem a 
vármegyén. Mert aki nem házasodik, nem is ragaszkodik úgy 
hazájához, mint más. Rómától függ és így kötelezettségei össze
ütközésbe juthatnak. A magyar katonaság ne függjön Bécstől 
és magyar legyen a vezényszó. Magyar a közigazgatás nyelve 
is. A z alispán mindig a rendek embere volt, ne adják neki a 
consiliariusi címet. (Ezt Hajnóczi is megkapta.) De különösen a 
jobbágyság iránt volt meleg szíve, ennek emelése, felszabadítása 
volt legfőbb életcélja. Ezt a munkáját Fraknói, Concha még nem 
ismerte, Mályusz sem szól róla, Marczali ismerteti. (Az 1790/1 
orszgyűl. I . 74—83). 

Második műve, melyet még Vukovárban kezdett el, már 
latin nyelvű: Propositiones ablegatis comitatus ad comitia mit-
tendis exhibendae. Ez is csak kézirat. A vármegyei követek 
számára ír benne a magyar közjog alapvető kérdéseiről. Ezt 
használta fel 3-ik értekezésében is, melyet már közvetlen az 
országgyűlés megnyitása előtt í r t : Ratio proponendarum in 
comitiis legum. Ennek elején mondja, hogy (mint nem nemes) 
a törvényhozásban nem vehet ugyan részt, de legalább irataival 
akarja hazáját szolgálni. A király személyét szentnek és sért
hetetlennek mondja, k i csak Istennek és az utódoknak felelős. 
Feltételezi, hogy a rendek „a nádortól és prímástól kezdve az 
utolsó szentgáli szabadosig" vagyonuk kivételével minden egyéb 
jogaikra és szabadságaikra nézve az országgyűlésnek szabad 

1 1 Mályusz E . Sándor Lipót nádor 130. 1. Ballagi G . 398. 



kezet engednek, a r . kath. klérus pedig közérdekből még bir
tokainak egy részét is kész feláldozni. Ez a túlhajtott idealizmus 
jellemezte Hajnóczit. Vallás szabadság tárgyában az 1786. évi 
amerikai alkotmány az eszménye. A magyar nyelv használható
ságára nézve utal Dugonics, Ráth Mátyás, Rájnis, Révay, Péczely, 
Szabó és Szekeres példáira. Végül pedig a szabadkőmivesek 
érdemeiről szól és több szabadságot követel számukra. Hajnóczi 
i t t még konzervatívabb és loyalísabb, mint a legtöbb vármegye' 1 2 

Még más négy közjogi munkát is írt névtelenül, melyek 
nyomtatásban is megjelentek: Dissertatio de regiae potestatis 
limitibus. (174 lap). 1790. szept. 1. fejezte be, de csak 1791. 
jelent meg. Ebben a királyi hatalom túlkapásai ellen leghatáso
sabb biztosítéknak az adó megtagadását mondja, De comitiis 
regni Hungáriáé (Pozsony 1791. 180. 1.) c. munkában az ország
gyűlések szervezetére nézve tesz demokratikus reformjavasla
tokat. Nagycenken írta „Extractus legum de Statu Eccles. Cat-
holico in R. H u n g . " c. munkáját. (Előszava: A d amném Ikva 
26. apr. 1792. 213 1.) E szerint az egyházi vagyon lefoglalható 
az állam javára. A tized töröltessék el. A klérus a polgári hiva
talokból kizáratik. Házassági ügyekben a polgári törvényszékek 
bíráskodjanak, s at. „De diversis subsidiis publicis" című művé
ben ( A d lacum Fertő 4. Maj i 1792. 224 l.) főként a közteher
viselés elvét fejtegeti és alkalmazza. A z utóbbi művei radikáli
sabbak. A francia forradalom hatásai volt reá. De ezzel szemben 
mégis érdeme, hogy a reformokat nem egyszerre, hanem foko
zatos fejlődéssel, a történeti mult figyelembe vételével akarja 
megvalósítani. Munkái miatt semmiképen sem lehetett volna 
fejvesztéssel büntetni. 

Fraknói, Concha, Ballagi Géza, Beöthy Ákos, Marczali, 
Gárdonyi Albert , mind nagy elismeréssel nyilatkoznak Hajnóczi 
jogtudásáról. Concha mondja: „Hajnóczi mélyreható szellemét 
eléggé tanúsítják i t t körvonalazott tanai, valódi államfilozófus ő 
a javából, de egyszersmind messzelátó gyakorlati p o l i t i k u s . . . 
Valóban a Vérmező bakója nem csak egy nemes célzatú, kiváló 
jellemű férfiúnak, hanem egy nagy szellemnek is oltotta k i 
élete lángját." Marczali szerint pedig „Hajnóczi a Balogh Péter 
által hirdetett és a megyéktől elfogadott elveknek nemcsak a 
keretet adta meg, hanem szellemi tartalomról is gondoskodott. 
Széchenyi méltó elődjévé ez avat ja , " 1 3 

Ezek az írók ismerik el Hajnóczi magyar hazafias érzését 
is. Mályusz Elemér mintha ezt kétségbe vonná. De hiszen 
Hajnóczi a magyar nyelv jogaiért is síkraszállt. Hazafias érzel
meiről fényes bizonyságot tett érte rajongó barátja, Kazinczy. 
É s benső jó barátságban élt más magyar írókkal és költőkkel 

1 2 (Fraknói V . Martinovics és társai 117. Marczali I. 304. Gárdonyi A . 
i . m. 29. 1.) 

1 3 Concha G y . A 90-es évek reformeszméi 167—168. Marczali H, i. m. 
I. 303. Beöthy A . II, 73.). 



is, Verseghyvel, Bacsányival, Szentjóbi Szabó Lászlóval, Ráth 
Mátyással, Kováehich Mártonnal. Bécsben Görög és Kerekes 
lapjába a Hadi Történetekbe s később a Magyar Hírmondóba 
is dolgozott. Ismerte a magyar írókat és bizonyságul hivatkozott 
munkásságukra. Magyar íróra, Kazinczyra akarta hagyni jegyesét. 
Sógora Mankóbüki Fodor Ferenc magyar földbirtokos volt, k i t 
sokszor meglátogatott Bükön. Hazaszeretetével a külföldön is 
szeretett tüntetni. Kazinczyt Bécsben felszólítá, hogy rövid 
mentét viseljen, valahol nemzetünknek becsületet csinálhat. 
„Ezek i t t úgy hiszik, monda, hogy akinek oldalán széles kardot 
látnak, emberhússal él. (Pályám emlékezete 300 1.). 

Martinovics társasága. Hajnóczi elfogatása és vallomása. 

A páholy, melyet Hajnóczi annyira magasztalt, hozott reá 
halálos veszedelmet. I t t találkoztak és i t t csalta őt Martinovics 
a hálójába. Ennek a volt ferenci barátnak és szászvári apátnak, 
az eszes, de álnok és önző kalandornak jellemével Fraknói 
kutatásai óta tisztában van a történelem. Hajnóczi és Kazinczy 
is elég korán, de magokra nézve már mégis későn ismerték fel 
benne a veszedelmes rossz embert. Mikor még a bécsi udvar 
szolgálatában kémkedett, Hajnóczira is árulkodott. De jó barát
jának mutatta magát, barátságát fenntartotta s levelezett vele. 
Nagy eszével s behízelgő modorával meg tudta nyerni maga 
számára a szabadelvű eszmékért s a francia forradalomért mind 
jobban lelkesülő Hajnóczit. 

Kamarai titkári hivatalában Hajnóczi 1792. júl. 15. óta 
nyugodtan és megelégedetten élt, barátjával Kováehich egyetemi 
könyvtárossal egy házban, akivel sokat dolgozott. Különösen a 
magyar jobbágyság történetét kutatta és írta. E mellett sokat 
is levelezett, különösen Kazinczyval s más régebbi és újabb 
barátaival, köztük több szabadelvű főúrral is. Kazinczy, sajnos, 
elfogatása előtt elégette Hajnóczi leveleit. 1500 forint volt az 
évi fizetése s tanácsosi címét is meghagyták. Távolról sem 
gondolt arra, hogy lázadásra, fegyveres felkelésre izgasson. 

Nem is lett volna tanácsos. Sándor Lipót, a fiatal nádor 
s a még szintén fiatal I . Ferenc, az új király, a francia forra
dalom fejleményeitől megrémülve titkos kémekkel, cenzúrával 
és szigorú rendőrséggel igyekeztek minden szabadabb megmoz
dulást azonnal elnyomni s különösen a szabadabb szellemű sajtó
termékeket elkoboztatni, szerzőiket megbüntetni. Rossz előjelek 
voltak, hogy a király felhívására a kancellária s majd a hely
tartó tanács már 1793 tavaszán Hajnócziak a királyi hatalom 
korlátairól, az országgyűlések szervezetéről és a kath. papságról 
szóló három művét, melyek névtelenül jelentek meg, a t i l tot t 
könyvek közé iktatta, elkobzásukat elrendelte s a hatóságok 
útján igyekezett a szerző nevét megtudni. Egyelőre eredmény-



telenül. A nyomozás titokban történt. Hajnóczinak sejtelme sem 
volt róla. Csak így követhette el mint állami tisztviselő azt a 
nagy merészséget vagy inkább meggondolatlanságot, hogy Mar
tinovicsnak I . Ferenchez Gorani álnéven írt tanácsadó és igen 
sértő módon bíráló nyilt levelét (Litterae ad Imperatorem) fran
ciából lat inra, magyarra és németre fordította. Az államtanács 
nagy felháborodással kutatta az íróját és fordítóját. Már ez is 
jele volt, hogy a merész kalandor mennyire elszédítette Hajnóczit. 1 4 

Nem is sejtette, micsoda veszedelemben forog. Eljárt Budán 
a Berzeviczy Gergely által alapított olvasókörbe (Lesekabinet), 
érintkezett szabadkőmives barátaival s ezek társaságában mind 
jobban lelkesedett a szabadságért, mohón olvasta a francia
országi híreket, legjobb alkofmányformának ő is a köztársaságot 
kezdte tekinteni . Nemességre már nem is, hanem mint polgár 
egyenjogúságra vágyódott. Kazinczy jegyezte fel róla jellemzésül: 
midőn unokaöccsét, nővérének fiát, Verhovszky Sámuel fiatal 
ügyedet, a megbízója, valami Natorp vagy Nákó horvátországi 
nagybirtokos 1794-ben Bécsbe küldte, Hajnóczi gyanúba fogta 
és megszólította: „Gyermek te ármálist keresel? Meg ne pró
báld, rokonodnak ne tarts többet, ha megteszed". Ilyen nagy 
demokrata volt már ekkor az egykori alispán és consiliárius. 
(Hajn. R. J. 50. 1.). 

Eszméinek megvalósulását békés úton még csak a messze 
jövendőtől várta. Hazai viszonyaink között forradalomra, fegy
veres felkelésre távolról sem gondolt. Ellenkezőleg igen békés 
szándéka volt . Egyik budai ismerősénél megismerkedett 1794. 
Hauer András soproni tanácsos leányával, Hauer Teréziával. 
De nem ez lett a jegyese. Április közepén járt Sopronban ház-
tüzet nézni. Ugyanekkor Nagycenkre is kiment ápr. 27. Széchenyi 
grófhoz valami urodalmi ügyet rendezni. Tíz napig időzött i t t . 
Örömmel beszélt grófi barátjának nősülési szándékáról s a 
jobbágyságról szóló nagy munkájáról. Május 8-án, midőn búcsút 
vett, a gróf 50 arannyal (225 forinttal) jutalmazta fáradtságát s 
mosolyogva jegyzé meg: jó lesz az első berendezkedésre. 
Budán máj. 10. kereste fel ismét Martinovics s ez a találkozásuk 
lett végzetes. Egy hét múlva ismét Sopronban volt. Ekkor tartá 
eljegyzését máj. 18. de nem Hauer Terézzel, mint Fraknói és 
mások írják, hanem Küttel Saroltával, Küttel Sámuel soproni 
jeles orvosnak szép és művelt leányával. A z egybekelés napját 
szept. l - r e tűzték k i . A bútorok aug. 7. már megérkeztek 
Bécsből Budára a V i z i városban a Döbrentey-utca közepén 
bérelt új lakásba, ahová a boldog vőlegény aug. 1-én költözött 
át Kováchichéktől. De Martinovics álnok barátsága váratlan 
gyors és végzetes fordulattal szakítá meg Hajnóczi pályafutását. 

A hányatott életű, papi jellegű kalandor, k i titkos kém
szolgálatokkal jutott be a bécsi udvar kegyébe, I . Ferenc trón
raléptével elvesztette eddigi állását és jövedelemforrásait; most 
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tehát, ami az ő jellemével jól összefért, az uralkodóház ellen 
szervezett titkos forradalmi társaságokkal igyekezett jövendőjét 
biztosítani. A nemeslelkű, de könnyenhívő Hajnóczit, k i a titkos 
társulatokban is csak a szabadkőművesekéhez hasonló, az 
emberi haladásért és szabadságért küzdő egyesületeket látott, 
nem csak „a reformátorok", hanem a „szabadság és egyenlőség" 
titkos társaságába is felvette, sőt ezekben az egyik igazgatónak 
is őt tette meg. A dunaegyházi pap fia semmi bűnös merény
letre nem gondolt. A z elnyomott sajtószabadság késztette arra, 
hogy most i ly társulatok segítségével igyekezzék nemescélú 
reformterveit megvalósítani. Átvette Martinovicstól a két tár
saság kátéit és alapszabályait. A reformátorok latin kátéját le
másolta, a szabadság és egyenlőség francia kátéját pedig, melyet 
Martinovics írt (Emberek és polgárok kátéja), németre fordította. 
Azután megkezdte buzgón a tagok toborzását is. De feltűnő, 
hogy rokonait nem, ő beszélte rá a belépésre. Felvette Abaffy 
Ferenc ügyvédet, Árvamegye követét, Ambrózi Gábor ügyészt, 
Sigray Jakab grófot, a kőszegi ker. tábla ülnökét, Verseghy 
Ferenc és Szentjóbi Szabó László költőket. Kazinczy is csak 
azért lépett be, mivel barátai Hajnóczira hivatkoztak. Bacsányi 
János költőről azt írta Martinovicnak, hogy ezt ne tegye meg 
igazgatónak, mert ez garázdaságával és fejeskedésével mindent 
elront. 

Martinovicsot Bécsben már júl. 23. elfogták. Ez, ha férfi
asan viselkedik, megmenthette volna társait. De mindent el
árult, sőt hazudozva nagyította tetteit és dicsekedett a nem is 
létezett francia összeköttetésekkel. Az ő vallomásai alapján 
adta k i a megrémült fiatal (22 éves) nádor Sándor Lipót fő
herceg Budán az elfogató parancsokat. Aug, 16-án éjjel jelent 
meg a pestvárosi kapitány Hajnóczi új lakásán. Előmutatta 
Martinovics levelét, mely szerint ő már minden t i tkot feltárt és 
veszve van minden. Hajnóczi időközben megtudta Martinovics 
kémkedéseit, kicsapongásaít és uzsorakölcsöneit. Szekrényéből 
egy csomag levelet vett elő s azzal dobta a fegyveresek e lé : 
„Itt van a többi levelezése is az alávaló gazembernek." íme 
csak három hónapig tartott vele a titkos barátság. Hajnóczit 
még ez éjjel Bécsbe szállították Laczkovicscsal és Szentmarjai
val . Sigray Jakab gróf Kőszegről négy nap múlva követte őket. 

Hajnóczi a bécsi vizsgáló bizottság előtt aug. 29, írásban 
tette meg őszinte vallomását. Miként később Budán Madách 
Sándor ügyvédnek t i tkon be vállá, azért volt ö oly őszinte, mi
vel Sehilling bécsi kormánytanácsos elhitette vele szép szavak
kal , hogy ő felsége megelégszik azzal, hogy a titkos társasági 
propaganda centruma feloszlik, a tagokról csak magánértesülést 
kíván és 2-3 hét múlva mindnyájan kiszabadulnak. „Innen volt 
az én őszinte és oktalan vallomásom" — írja Hajnóczi. „Soha 
se hidj a németnek" — írja magyarul a latin levélke végére. 1 5 

is Mályusz E- Sándor Lipót nádor 188. 



I lyen jóhiszeműséggel vállá be, hogy Martinovics mindkét 
társaságának tagja volt, az „Ember és polgár kátéját" franciából 
németre fordította s több tagot felvett társaságukba. De ő a két 
káté terjesztése által csak a kiváltságos osztályokat akarta meg
ijeszteni, hogy a sajtószabadságot adják meg és jogaikat osszák 
meg a nem nemesekkel. Fegyverfogásra ő nem gondolt. Jó l 
tudta, hogy forradalmat tervezni pénz, hadiszerek, várak nélkül 
nevetséges dolog. Sajtószabadság, törvény előtti egyenlőség, a 
jobbágyok birtokjoga volt az ő három kívánsága. Ő mindig így 
nyilatkozott s erre tanúi: Balogh Péter u d v . tanácsos (az egyet, 
felügyelő), Vay József és Majthényi László helyt, tanácsosok s 
Tihanyi Sándor alországbíró. Sorsával ő meg volt elégedve, 
nagy történeti munkán dolgozott; nem volt kedve a maga és 
leendő hitvese kis vagyonát kockáztatni. Mikor elfogták, a 
hazai jobbágyság sorsáról már 600 lapot írt össze és mégcsak 
1244-ig jutott el. 

I tthon a vármegyék követelték, hogy a foglyokat hozzák 
Bécsből haza. November 24. érkeztek vissza erős katonai fede
zet alatt s Budán a Vár északi végén, a helyőrségi laktanya 
nyugati szárnyában helyezték el őket. Nyéki Németh János, a 
kegyetlen és kapzsi k ir . ügyigazgató volt a vádló, k i a fiatal 
nádor és a király teljes bizalmát és kegyét élvezte. Kazinczy 
gyűlöletes fenevadnak nevezi. Hűtlenség és felségsértés bűne 
miatt jószág- és fejvesztést kért a vádlottakra. Sulyosbítá Haj
nóczi helyzetét, hogy ő is részt vett az Abaffy Ferenc árva
megyei követ lakásán tartott összejöveteleken, hol a Moniteur 
francia lapot egymás kezéből kapkodták s vendégeskedés köz
ben a franciákat éltették. Szolarcsik Sándor vallomása szerint, 
aki Abaffy házában nevelő volt , aug. 10-én megünnepelték a 
francia királyság bukásának évfordulóját. Evés után Abaffy 
szobájába mentek k i kávéra, ott a párizsi ünnepet magasztalták. 
Lelkes hangulatban megcsókolták egymást. Abaffy többször fel
kiáltott : „Mikor fogunk mi az emberiség méltóságára eljutni ?" 
S a többiek feleltek: „Majd csak meglesz." Nevetve citoyen és 
Sansculotte néven szólították egymást. Forradalmi dalokat éne
keltek, Abaffy pedig hegedűvel kisérte. Ennek iratai közt az 
összes francia forradalmi dalokat megtalálták kótáikkal együtt. 
Abaffy 1794. a Marseillaise dallamára maga is „Vox clamantis 
i n deserto" címen latin éneket írt, melyben a papokat szidal
mazza s a királyokat is támadja. 1 6 

Kérdőre vonták Hajnóczit a Marseillaise éneklése miatt is. 
Szentmarjay vallomása szerint ennek két fordítása volt ismeretes. 
Egyiket K r e i l A n t a l egyetemi tanárnak tulajdonították, a másikat 
pedig Hajnóczi hozta Sopronból. De Abaf fy védője szerint a 
Marseillaise először egy bécsi nyomda kiadásából terjedt el az 
országban. Ezek csak német fordítások lehettek, mert Kre i l 
bajor volt és magyarul nem is tudott . I lyen német fordítást 
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találni Hajnóczi iratai között is, melynek kezdő sora : „Auf, 
starke Nation, Greife an das verheerende Schwerd !" Eckhardt 
szerint Verseghynek Marsziliai Éneke és a szintén Hajnóczi 
iratai közt található latin és tót fordítás csak ennek a német 
szövegnek fordításai. Ezt bizonyítja Verseghy állítása is, hogy 
ő nem fordított, mert hiszen nem is tud franciául, hanem csak 
egy, Hajnóczitól kapott rossz magyar fordítást ütött helyre ; ő 
rá bízták, mint jó verselőre. Szentmarjay már előbb átadta neki 
az eredeti francia szöveget és a német fordítást. Hajnóczi a 
bíróság előtt azt vallotta, hogy a Marseillaise magyar fordítása 
széltében el van terjedve, fordítóját nem ismeri, már arra sem 
emlékezik, hogy ő kitől tanulta meg. 1 7 

Munkái közül Hajnóczi a bizottság előtt csak a „De sub-
sidíís" címűt ismerte el magáénak. „Szándékaim tiszták, önzet
lenek, nemesek voltak — monda. Büszke vagyok arra, hogy 
az emberiség legszámosabb és leghasznosabb osztályának (a job
bágyság) javára szenteltem munkásságomat. De jól tudom, hogy 
nem lett volna szabad törvénytelen eszközökhöz nyúlnom." 
Ha ő felsége példát akar állítani, azokért esedezik, akiket ő 
vont bele a társaságba s maga számára is kegyelmet kér, főleg 
a török háború idején tett hű szolgálataira való tekintettel . 
(Fraknói V . i . m. 255. 1.). 

A halálos ítélet. Találkozás a siralomházban Molnár János 
pesti lelkésszel. 

. I . Ferenc utasítására a vádlottak perét Budán a k i r . tábla 
bírái tárgyalták. Hajnóczi is társaival dec. 3-án az eltörölt ferenci 
rend budai zárdájának ebédlő termében jelent meg. Lábaikon 
és kezeiken bilincseket viseltek. I t t folytak a kihallgatások. De 
ekkor Martinovicson és a négy igazgatón kívül már más fővárosi 
és vidéki vádlottakkal is megteltek a budai börtönök. Köztük 
volt Kazinczy is, k i t Hajnóczira hivatkozva Szentmarjay és 
Szulyovszky vett fel a reformátorok társaságába. M i n t vádlott 
és fogoly is Kazinczy bátran szólott barátjáról: „Hajnóczyt úgy 
festettem — írja fogsága naplójában — mint egy újabb idők 
Socrateszét. Én tisztább lelkű, nemzete díszéért inkább lángoló, 
tudósabb, fáradhatatlanabb embert nem ismerek, nem nemesebb 
lelkűt, nem bölcsebbet. Bűnös terv felkarolására képtelennek 
tartottam." Hajnóczi is Kazinczy ügyvédjét Sárói Szabó Sámuelt 
választotta védőjének. Ott volt a védők között Madách Sándor 
mellett az evang. Horváth Jakab hírneves pesti ügyvéd is, a 
pesti gyülekezet egyik alapítója (ki a Városligetben a „Fűit" 
feliratú sirkő alatt pihen). Ez Szulyovszky Menyhért földbirtokos, 
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Ambrózy Pál kír. ügyész és Kopasz István jurátus védője volt . 
De Horváth óvatosságból mindjárt kezdetben megkérdezte: 
szabad lesz-e neki mindent mondani, amit akar, s hallván, hogy 
nem lesz „sokféle elfoglaltságának" ürügye alatt visszalépett. 1 8 

Németh főügyész Kazinczynak még azt a Hajnóczihoz írt 
tréfás levelét is eredetiben mutatta fel, melyben így panaszkodik 
a bajáról : „Ich liege hier (Nagyváradon) an den goldenen A d e r n 
krank, die mich ohne Gatyen zu seyn und im Bette zu liegen 
zwingen; alle Augenblicke bin ich in Gefahr, meine Hosen zu 
beflecken. Die Haemorrhoide hat mich zum Sansculotte gemacht." 
(Napló 30. 1.) Madách Sándor ügyvéd, „a szabadkőmíves testvér" 
is márc. 20. meglátogatta Hajnóczit a börtönében. Ekkor nyomta 
ennek kezébe t i tkon a fentebbi összegyűrt levelet, de ez is 
Németh kezébe került. A z ítéletben súlyosbító körülménynek 
mondta Németh, hogy Hajnóczi jelentékeny fizetéssel járó királyi 
hivatalt viselt s így a király iránti hűségre tiszti esküje is 
kötelezte. A halálos Ítéletet a hétszemélyes tábla is tárgyalta, 
megerősítette s május 4. hirdette k i . Ferenc király nem adott 
kegyelmet, mert uralkodói kötelességének tartá, hogy „példát 
állítson s hasonló gonosz merényletektől másokat elrettentsen." 

A két fiatal Habsburg, a nádor és a király a francia pél
dától (XVI . Lajost 1793. jan. 21 . végezték k i a guillotinnal) 
felettébb megrémült, ezért lett oly szigorú az ítélet. Németh 
ügyigazgató pedig a király kegyét kereste. Martinovics társasá
gát sokkal veszélyesebbnek látták, mint amilyen volt s ebben 
is a tudós, de felettébb jóhiszemű Hajnóczi jellem dolgában 
messze kimagaslott. A magyar történetírók, Fraknói, Marczali , 
Szekfű, mind megállapítják, hogy Martinovics társasága igazi 
komoly veszedelmet nem rejtett magában. Szétszórtan összesen 
csak 75 tagja volt, művelt, iróemberek, fiatal juristák, egyetemi 
hallgatók, tizenöten még a 25 éven alul . Négy volt köztük a r . 
kath. pap, protestáns csak Túrós Péter, az ócsai ref. lelkész. 
Verseghyről megjegyzi Kazinczy a naplójában, hogy őt „csak 
az a tekintet tartá meg életben, hogy úgy két pap veszett volna, 
holott nem Prédikátor egy is" . (43. 1.) A megalakulástól a fel-
fedeztetésig csak három hónap múlt el. I ly rövid idő alatt nagy 
bajt szerezni nem is lehetett. Marczal i szerint a király s az ál
tala irányítót bíróságok eszméket akartak sújtani, nem tetteket, 
mert hiszen ilyent nem is követtek el. A z egész összeesküvés 
csak mintegy a magyar írók pol i t ikai akadémiája volt. Végze
tessé vált, hogy Martinovics a két társaságát — ő sem valóság
gal, hanem csak nagyzó hazudozásaival — a franciákkal hozta 
összeköttetésbe. Ez ijeszté meg a királyt és a békét féltő pol 
gári társadalmat. Helyes dr. Gárdonyi Albert megállapítása „A 
magyar jakobinusok" kötetében: „Hajnóczi reformpolitikus és 
nem forradalmár volt s tragikus sorsát nem írásainak, hanem 
a reakciónak rovására kell írnunk." (31. 1.), 
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Meglepő ez egyhangú véleménnyel szemben, hogy legújab
ban Mályusz Elemér Sándor Lipót nádor életében a magyar 
bolseviki forradalomból vonva következtetést, Martinovics és 
társainak mozgalmát is igen komolynak és veszélyesnek, „mes
ter i módon kitervezett robbantó munkának" mondja. De hogyan 
volt akkor lehetséges, hogy midőn Hajnóczit, a jobbágyok sor
sán könnyíteni akaró nagy emberbarátot és társait elfogták és 
vérpadra hurcolták, sehol sem a jobbágyok, sem a polgárok, 
sem a köz- és főnemesek sorában senki nem mozgolódott, aki 
őket a bakó kezéből kiszabadítani akarta volna. A 75 ember, 
írók, költők, a fiatal jogászok, a néhány tisztviselő és földbir
tokos nem valami mesteri módon tervezte k i mégsem a dolgot 
és nem robbantott. 

Május 18. a Gárdaházban olvasták fel a királyi kegyelmet 
megtagadó leiratot. Sigray grófot ájultan vitték a szobájába, 
Szentmarjay Németh fővádlót szidta, k i kegyelmet ígért neki , 
ha őszintén bevall mindent. Laczkovics Martinovics ellen fakadt 
k i : „Ez egyszer hittem papnak s ez is halálra viszen". M a r t i 
novicsot a ferenciek templomába vitték s ott ünnepélyesen fosz
tották meg papi rangjától. Hajnóczi Kazinczy szerint szokrateszi 
nyugalommal hallgatá a királyi parancsot. „Távozhatom-e" — 
kérdezé s az igenlő feleletre fejét meghajtva, minden szó nélkül 
ment vissza börtönszobájába. Ettől fogva két katona őrizé 
mindegyiket. A lánc ezután a szokás szerint levétetvén rólok, 
Hajnóczi felfogta s megcsörgetve monda oly hangosan, hogy 
társai is hallhassák: „Jobb meghalni, mint akár csak három 
évig is viselni ezt a láncot". 

A l i g félóra múlva Nóvák, a parancsnok kapitány lépett be 
szobájába s bemutatá neki a magával hozott Molnár János 
pesti evang. lelkészt. Rögtön távozni is akart, de Hajnóczi visz-
szatar tá : „Kapitány uram, vezesse el ezt az embert". Erre 
Molnár megkérdé : „Hivatalom vagy személyem ellen van valami 
k i fogása?" — „Hivatalát, mondja Hajnóczi, egész életemen át 
tiszteltem és most is tisztelem ; jó emberek is vannak a lelké
szek között. De azt hiszi ön, hogy én nem tudom, hogy ön 
protestáns jezsuitizmusból a titkos rendőrséghez csatlakozott és 
polgártársait az udvar előtt bevádolta ? Weg, weg, mit einem 
Schurken! Weg, sage ich Ihnen, Herr Hauptmann." Ezt már 
Nóvák kapitánynak mondta a fogoly. De a lelkész mégis ott 
maradt, a kapitány magukra hagyta őket. 

Molnár meggyőzte Hajnóczit, hogy megrágalmazták őt 
előtte, mint lelkész kémszolgálatot nem végezhetett. S valószí
nűleg üzenetet is hozott neki, mert hiszen unokaöccse, Wrhovszky 
Sámuel és sógora Fodor Ferenc szintén fogva voltak. így k i 
békült a lelkésszel és magánál tartá. „Attól kezdve — írja 
Kazinczy — azon vidámság és nyugalom, rmelyek az erénynek 
és valódi nagyságnak társai, egy percig sem hagyták el. Ártat
lanul szenvedünk, monda, az uralkodó párt áldozatai vagyunk. 



S valóban az embereknek ilyen mély romlottságában nem is 
méltó élni". A z utolsó három napon limonádéval hűtötte vérét. 
Sokat gondolt jegyesére s egyik őrtálló magyar katonával üzente 
Kazinczynak: ha kiszabadul, menjen el Sopronba s vegye nőül 
az ő menyasszonyát; nyugodtan menne a hóhér bárdja alá, ha 
tudná, hogy ez az óhajtása teljesül. 

Május 20-án hajnali öt órakor nyílnak meg a budai börtön 
kapui s megindul a szomorú gyászmenet a mai Vérmező (akkor 
Generális-rét) felé. A Gárdalaktanyától a Bécsi kapun keresztül 
le a vesztőhelyig katonák állottak sűrű sorfalat. Mögötte be
láthatatlan néptömeg némán és egykedvűen. A z elitéltek külön-
külön négylovas parasztszekéren ültek, mellettük két-két hajdú 
és szemben a pap. Hajnóczi nyugalommal lépett a szekérhez. 
Fellépvén a hágóra, egy közember katona segíteni akart neki. 
Hajnóczi visszatekintve reá monda : „Ne fárassza kend magát, 
én saját erőmmel is fellépek." Majd meglátván Németh k i r . ügy
igazgatót : „Nagyságos Uram — így szólítá meg — kegyeibe 
ajánlom a nővéremet, tegye meg, hogy amit én szolgálatommal 
és atyám is a magáéval szereztünk, az övé maradjon" . Vér
lázító szívtelenséggel felelt a dölyfös ember: „Te csak a magad 
lelkéről gondoskodjál, ne a nővéredéről." A z első szekéren 
Martinovics ült, a másodikon Hajnóczi. A kísérő Molnár lelkész
szel bölcsészeti kérdésekről beszélgetett és ismerőseit nyájasan 
üdvözölte. 

Sigray gróf, Szentmarjay és Laczkovics lefejezése után 
került a sor Hajnóczira. Bátran és nyugodt méltósággal indult 
utolsó útjára. A négyszögbe lépve a katonák közt ismerőst 
pillantott meg. „Köszöntsd hazánkfiait — monda neki — beszéld 
el, mint haltam meg. Ne higyjék, hogy gonosztevő valék. Szán
dékaim jók és tiszták voltak. A z igazság áldozataként halok 
meg." A z ítélet meghallgatása után tekintetét a sokaságra, majd 
az égre fordítá, térdre esett és Molnár lelkésszel imádkozott. 
Mikor fölkelt és a hóhérlegények elébe mentek, hogy ruháját 
levegyék, nem engedé, hogy hozzányúljanak s maga vetkőzött 
le. Megölelve a lelkészt, leült a székre. Arcvonásai nem változtak, 
szelíd mosoly vonult el ajkain, midőn feje a törzstől elvált. 
Utána Martinovics következett, elájult, összeroskadt, a feszületet 
és a pap kezeit csókolta szüntelen. A kivégzések után a hóhérok 
a két kátét, a felvételi szabályokat s a császárhoz intézett nyilt 
levelet a közönség szemeláttára máglyán égették el. A holt
testeket közszemlére tették, majd külön koporsóba helyezték 
mindegyiket. A budai temetőn kívül két sirt ástak, az egyikbe 
Martinovicsot, a másikba négy társát temették. Másnap reggel 
a vesztőhelyen titkos kéz által ültetett rózsák virul tak. Vájjon 
nem a soproni jegyes rózsáit ültették-e oda a felkért budai 
közös jóbarátok ? (Fraknói V . i . m. 384.). 

Magyarázatra szorul Hajnóczi találkozása Molnár lelkésszel. 
Először durván elutasítja, azután pedig vele imádkozik, meg-



öleli. Molnár János I I . József korában a pestiek első papja volt. 
A gömörmegyei Bisztrón született. A theologiát Sopronban és 
Jenában végezte. 1783 óta Radványban a Radvánszkyak papja, 
1787-ben hívták meg Pestre. A jeles Ráth Mátyást a pestiek 
kicsinyes okok miatt mellőzték. Molnár kiváló képzett és buzgó 
lelkipásztor volt , k i az akkori német polgárság társadalmi életé
ben is nagy szerepet játszott. Pártfogója volt Ocsai Balogh Péter 
egyet, felügyelő és az evang. Coburg Józsiás herceg is. Nagy
becsű műveit német nyelven írta. A fentebbi Polit. und Kirchl . 
Manch Hermaeon című, sokáig névtelen művében I I . Józsefet 
dicsőíti és főként a jobbágyság sorsán akar segíteni ő is. A 
magyar nemességet tekinti a haladás akadályának s haragjában 
igaztalan, sértő módon szól a magyarságról. Nem jól ismerte a 
magyar töiténelmet. Praeliminarien c. művében pedig alaposan 
és erélyesen száll síkra a protestánsok jogaiért. Előkelő munkás 
tagja volt az 1791. évi pesti zsinatnak is. I t t a liberális anti
szimbolista lelkészek közé tartozott. A pesti ev. templom fel
építésében neki volt legnagyobb érdeme. 

A kornak uralkodó szokása szerint ő is szabadkőmíves 
volt, sőt 1792. a régi páholyból kilépve Kre i l egyet, tanár, 
Cseh-Szombathy, Liedemann, Macher és más pestiekkel „Hét 
csillag" néven új német páholyt alapítottak, mely Németországgal 
állott összeköttetésben. Kazinczy ezeket is meglátogatta. Hajnóczi 
nem ide, hanem a budai Lesekabinetbe járt, melyet Berzeviczy 
Gergely alapított. Molnár hű királypárti volt s az előbb ellenzéki 
Balogh Péter is mind jobban simult az udvarhoz. Ezek okosan 
távol maradtah Martinovicstól. Az országgyűlés és a zsinat után 
1791 őszén Balogh Péter és Molnár János együtt mentek 
kihallgatásra I I . Lipót elé, aki kegyesen fogadta őket s bizalma 
jeléül megengedte, hogy a pesti szabadkőmíves páholy ismét 
megkezdhesse működését. Sándor Lipót, nádor 1791. melegen 
ajánlotta az előbb ellenzéki Balogh Pétert torontáli főispánnak, 
majd szeptemvirnek, 1794-ben pedig Bécsbe a kancellária 
tanácsosának. 1 9 

A titkos kémjelentések virágkorában a királyi kegyben 
sütkérezőket az üldözöttek könnyen meggyanúsították. Ilyen 
módon rágalmazhatták meg Molnár pesti lelkészt is, akit emiatt 
fogadott Hajnóczi a börtönében oly sértő, erős támadással. De 
végre is a lelkész a dunaegyházi kollega szerencsétlen fiát meg 
tudta győzni ártatlanságáról és jószándékáról és vigasztalását 
elfogadta. Filozófiai beszélgetésbe merült Hajnóczi a tudós lel
késszel, majd együtt imádkoztak. S a jegyesétől i ly kegyetlenül 
elszakított férfiú a lelkészt megölelve ült le a hóhérpadra. Elő
segítette a kibékülést az is, hogy Molnár üzeneteket hozhatott 
Hajnóczi sógorától és unokaöccsétől, akik, mint látni fogjuk, 
szintén fogva voltak. 

1 9 Mályusz E . i . m, 28. és 220. 



Kazinczy, Hajnóczi hű barátja. 

Hajnóczi kivégzése csak a francia forradalom által támasz
tott általános rémület hatása alatt történhetett meg. A kiváló 
jogtudósnak és emberbarátnak feddhetlen jelleméről jó bizony
ságot tesznek nagyszámú és tekintélyes barátai r i s : Forgách 
Miklós, Széchenyi Ferenc, Sigray Jakab grófok, Ocsai Balogh 
Péter, az egyetemes ev. felügyelő, Vay József, Majthény László, 
Tihanyi Sándor, Ambrózy Gábor, Szulyovszky Menyhért, Pár-
niczky Mihály, Pászthory Sándor, Abaf fy Ferenc, Kováehich 
Márton, Verseghy, Bacsányí, Szentjóbi Szabó sat. Legtöbbet 
mondó pedig Kazinczynak iránta való szinte rajongó és a vész
törvényszék előtt is bátran bevallott barátsága. Kazinczynak 
szeretete kiterjedt Hajnóczi jegyesére, rokonaira s a tőle maradt 
kéziratokra s egyéb emléktárgyakra is. 

Kazinczyt mint a magyar irodalom úttörő vezérét művei
bőt már előbb is ismerte Hajnóczi. Ezt azonban a nagy író 
csak 1791. Bécsben látta először. Érdekesen írja le első talál
kozásukat itteni közösbarátjuk, Párniczky Mihály (Matkovich 
Pál sógora) lakásán : „Egy reggel Párniczkynál ivám kávémat, 
midőn egy ismeretlen lépe be hozzá; kisded termetű, csontos, 
hizni s kopaszodni s őszülni kezdő, gömbölyeg képpel, piros 
orcával, kék szemmel, élesen hangzó szóval. Consiliárius Hajnóczi 
József úr, monda nekem Párniczky s engem megneveze az 
idegennek. Ismerem az urat, mqndá ez, nekem jött s megcsó
kolt, én nevét sem haliam. . . Öltözete inkább gyaníttatá a 
tudóst, mint a viceispánt s különösségei közé tartozott, hogy 
nem átalla, foldozott ruhában járni, cynikus kevélységből inkább, 
mint szükségből. Szerencsétlenségemre már első együttlétünk 
alatt nagyon belé szeretek, mert tőle volt mit tanulni . Anélkül, 
hogy arra kértem volna, másnap hozzám küldé nyelvmesterét, 
kitől ő hat hét alatt tanulta meg az ángoly nyelvet ." (Pátyám 
Emi. 297.). 

Ettől fogva meleg barátságban éltek és sűrűen leveleztek. 
Nagy kár, hogy Kazinczy Hajnóczi leveleit ennek elfogatása 
hírére elégette. Másut e szavakkal jellemzi: „Láng volt a lelke 
a francia revolucióban élt testestől-lelkestől s abban élt volna, 
ha nem egy aszódi lutheránus papocskának volt volna a fia, 
hanem herceg Esterházynak vagy Illésházynak hívták volna is. 
A hazát és nemzetet hévvel szerette." Énnek bizonyságául 
mondja el ezt a kívánságát: „Kérlek, ezen bécsi németek közt 
végy mindig kurta mentét magadra. Ezek azt tartják, hogy a 
rövid mentés magyar „ein roher Ungar." Beszélj tudományos 
dolgokról közöttük, mikor a rövid ruha lesz rajtad s széles kard 
az oldaladon." Bécsi találkozásukról mondja el Kazinczy ezt is : 
Hajnóczi később jöve asztalhoz (a Grif f szállóban). Egy francia 
körülhordá beretváját s mindent megkinála portékájival s gróf-



nak titulála k i t - k i t . A sor most őtet éré s ő is megkapá a 
t i tulust taxafizetés nélkül. „Bien obligé pour le t i t r e " — monda 
a franciának. S most hozzám fordula: „Téged csikland e hang?" 
Erre azt felelém: „Hiszen mindent így nevez, szájában ez csak 
phrasis." Hajnóczi vitatá a dolgot. Vall juk meg, mondám, a gróf
ságnak nagy haszna van, hamarább kap forspontot és amit 
keres. Ugy hiszem, csak azért akada belém, hogy hallja felele
temet. Végre még gyanúba hozasz, hogy neked fáj, hogy az 
nem vagy. Aris t ipp fel nem akadt volna a francia megszólításán. 
„A Catok igen" — felele Hajnóczi s folytatá az evést minden 
szó nélkül." (Pályám Emi. 303.). 

Igen jellemző a két jóbarátra nézve Budán 1792. június 
elején volt találkozásuk is. Midőn Hajnóczi a kamarai titkár
ságért folyamodott, Kazinczy erről nem tudva szintén pályázott 
az állásra s I . Ferenc előtt kihallgatáson is megjelent. A király 
megmondá neki, hogy csak az imént nevezte k i Hajnóczit. 
„Akkor gratulálok, felséges uram, a szerencsés, magas válasz
táshoz, mert méltóbbat nem részesíthetett volna kegyelmében. 
Ha sejtettem volna, hogy vetélytársa vagyok, nem léptem volna 
fel . " Kazinczy azonnal Teleki József grófhoz sietett. „Felvetvén 
magamat egy fiakerba repülve mentem az országházhoz. Az 
ajtó fordítója már kezében vala valakinek belülről, de kívőlről 
nekem is s bírkózgatánk egymással. Most megnyílék az s Haj
nóczi lépe k i . 

— Titoknok vagy a kamarámál, ha még nem tudod, mon
dám neki . 

— No, no, felele a bölcsfejűek grimaszával, hol szedsz i ly 
meséket ? 

— Semmire való, kiáltám neki megszorítván kezét, s ne
ked lehetnek t i tka id oly barátod előtt, mint é n ? Szórói-szóra 
elmondám, ami történt. 

— Mindég hittem, hogy barátom vagy, monda nekem, de 
ennyit még tőled sem vártam. Megszorítá jobbomat s a barát
ság köztünk még hevesebb leve — vesztemre !" 

Annyiban lett Hajnóczi barátsága Kazinczynak veszedel
mére, hogy annak példája és üzenete által buzdítva lépett be 
ő is Martinovics társaságába. Közös barátjuk, Szulyovszky 
Menyhért vallotta a bíróság előtt, hogy Hajnóczi 1794. júnins 
havában küldé hozzá Szentmarjayt oly megbízással, hogy írja 
le a Kátét s azután adja át Kazinczynak, akit ő azután a me
gyegyűlésen Rákóczra, a birtokára hívott s ott beszélték meg 
a Káté és a társaság ügyét. Hajnóczi távolról sem árulta el 
Kazinczyt, hanem Szentmarjay vallomása vonta őt a perbe s 
dec. 14. öt is elfogták és Budára kísérték. A két jóbarát a fog
ságban is legmelegebb részvéttel kísérte figyelemmel egymás 
sorsát. Kazinczy már Martinovics elfogatásának hírére elégette 
otthon Hajnóczi minden levelét. Horatius epistoláit olvasta a 
börtönben, ahol őt is láncra verték. Hajnóczinak is Horatius 



volt a legkedvesebb olvasmánya. Említettük már, hogy Kazinczy 
mint vádlott is, kegyetlen bírái előtt mily szép és bátor vallo
mást tett Hajnóczyról, akinek fogságát és halálát Kazinczy fel
jegyzéseiből ismerjük. Később is mindig tisztelettel és kegye
lettel emlékezik Kazinczy Hajnócziról, kéziratát és emléktár
gyait kereste. Meleg rokonérzéssel szól a kivégzett jóbarát 
jegyeséről, nővéréről és rokonairól is. 

Hajnóczi kevéssel halála előtt egy őrálló magyar katoná
val küldött üzenetet Kazinczynak. „En voltam a viceispán ked
ves embere — monda a legény —, minden dolgát én végez
tem." Még csak Kazinczyt kereste (máj. 31 . volt ez), hogy az 
üzenetet elmondja. Titkon és sietve kellett beszélniök, Kazinczy 
faggatta és sürgette s erre a katona : „No tehát csak a n n y i t : 
az úr meg nem hal, kéri az urat, ha kiszabadul, menjen Sop-
ronyba és vegye el az ő mátkáját. Nyugodtan fogna menni 
hóhérkard alá, ha tudná, hogy az ő mátkáját az úr veszi el ." 
Kazinczy másnap írta a naplójába: „Feledhetlen nap vala a 
tegnapi, mert hogy engem Hajnóczi óhajta mátkájának férjül, 
annak becsét egész mértékben érzem s kevélykedem vele." 
így beszélt barátjáról később is mások előtt. (Fogság, napi. 39.) 

Június 11-ről jegyzé fel ismét: „Virradatkor a Gárdaház
hoz vittek által s azon szobába szállíttattunk, melyben Hajnóczi 
szenvede. Belépvén a szobába, Nóvák (a kísérő kapitány) azt 
kívánta, hogy a falon a kemence mellett csókoljak meg egy 
nagy foltot. Nekem a kívánság nem rendesnek látszott s nem 
engedelmeskedem. „Még köszönni fogod, monda Nóvák, ha 
megmondom, micsoda folt az." Megcsókolám. A kemény télben, 
amilyen egy század alatt sincs, a fázékony Hajnóczi magára 
vette aszódi kék gubáját s a fal a kék bundától piszkot kapott . 
Kérdeztem, melyik ágyban hált Hajnóczi s elfoglaltam azt." íme, 
így szerette Kazinczy a kivégzett barátját halála után is. S még 
a börtönfelügyelő kapitány is így ismerte és tisztelte barátsá
gukat. Csak Verseghy előtt mutatott Kazinczy valami kis nehéz-
telest, mikor még Ő is a halálos ítéletet várhattá. Jún. 1-én 
a kihallgatásról jőve, kérdé Verseghytől : „De mondd el csak, 
micsoda ember vala az a Hajnóczi, hogy hozzá írt leveleim 
közül nekem kettőt improcessuáltak (a perbe vontak) ? ő t e t aug. 
16. fogták el. Martinovicsot aug elsőjén. Miért nem égette el a 
leveleket?" Ő tudnii l l ik Haj nóczi leveleit azonnal elégette. De 
ez sem volt harag, inkább csak felvilágosítást, mentséget várt 
Verseghytől. (Napló 43. 45.) 

Később Kis Jánossal való levelezésében is többször emlé
kezett Kazinczy Hajnócziról. 1806-ban írja n e k i : „Hajnóczi 
egykor azt tudakozta tőlem, honnan ered az, hogy a Vérségi 
munkáját senki sem olvashat ja? . . . én is azon senkik számok
ból való vagyok." íme tehát a magyar költőkről is levelezett 
Hajnóczi, akit Mályusz nem jó magyarnak akar feltüntetni. 
Közös barátjoknak, Németh László győri tanárnak halála után 



is 1806. jún. 20. azt írja Kazinczy Kisnek: „Úgy tartom, Haj-
nóczinak és őznek sokkal könnyebb lehetett a halál, mint a 
szegény Némethnek. Értesz és így minek magyarázzak. Németh 
fiatal feleséget, Asboth Zsuzsannát és kedves fiúgyermeket 
hagyott hátra. (Kazinczy lev. I V . 116. 201). 

Hajnóczi jegyese Sopronban és rokonai a fogságban. 

Kazinczynak meleg érdeklődése Hajnóczinak jegyesére és 
fogságba került rokonaira is kiterjedt. A kivégzetteknek laká
saikon hátrahagyott ingóságait Budán 1795. aug. 10-én el
árverezték. A befolyt összegből a Hajnóczi hagyatékául számított 
220 forintot a király a szerencsétlen jogtudós nővérénak engedte 
át. A z elkótyavetyélt tárgyakból sikerült Kazinczynak is, aki 
Hajnóczi-emlékeket és kéziratokat keresett, valamit megszerezni. 
1806. febr. 25-én írta jó barátjának Kis Jánosnak, a későbbi 
püspöknek: „Budán egy ifjú Fodor úr jött látogatásomra 1795-ben. 
Annak az anyja testvére volt Hajnóczinak. Ismered-e ? Vagy-e 
néha vele ? Kérlek, köszöntsd nevemmel s kérd, hogy megöletett 
bátyjának valamely írását, ha csak három sor lesz is az, számomra 
adja Néked, hogy Autographumaim Gyűjteményébe tehessem. 
Nem bírom neki semmi betűjét, csak egy Reutlingeni kiadású 
énekeskönyvét, mely a Német Classicusok Collectiójában Klop-
stocknak munkái közé tartozott s Budán elkótyavetyéztetett. 
Hát mátkájából mi leve ? Él-e, férjhez mene-e ?" Erre Kis János 
1806. ápr. 2. Nemesdömölkről válaszolt: „Fodor József , akiről 
tudakozódol, nincs többé az i t t élők között. Ez előtt esztendővel 
ragadott el benne a hektika egy igen szép reménységű ifjút. 
Hajnóczy autographuma iránt nyomozódtam egy Büki Barátomnál 
s azt felelte, hogy m i n d ő, mind mások elégették, amiek tőle 
volt az ínquisitio előtt, amit el nem égettek, mind egy betűig 
elszedte az inquisit io." (Kazinczy lev. I V . 64.110). 

íme tizenegy évvel barátja halála után is mily kegyelettel 
keresi Kazinczy Hajnóczi kéziratát és emléktárgyait. Innen tudjuk, 
hogy Bükön és Sopron megyében Hajnóczi-leveleket kobzott el 
a nyomozó bizottság. Hajnóczi sógorát, Mankóbüki Fodor 
Ferencet pedig, akinek Dunaegyházán kötött házasságáról fentebb 
már szóltunk, fogságba is hurcolták Budára. Fodorral a sógora, 
Hajnóczi levelezett és Bükön többször volt a vendége. De Mar
tinovics társaságába Fodort nem Hajnóczi, hanem a kőszegi gróf 
Sigray Jakab ker. táblai bíró vette fel, amint ezt maga vallotta. 
Hajnóczi a rokonai közül nem toborzott tagokat a társaságba. 
Fodort Budán a k i r . tábla felmentette, de a hétszemélyes tábla 
bűnösnek ítélte, mert a társaság felvételi szabályait és titkos 
jeleit ismerte és tudta, hogy forradalmi céljaik vannak. Bünte
tésül csak a vizsgálati fogságot tudták be neki . Két nappal 



sógora kivégzése előtt máj. 18. térítvény aláírása utá, (hogy peres 
ügyükről senkivel nem beszélnek) szabadon bocsátották. Ez a 
Fodor Ferenc volt az, ki a feleségének odaítélt Hajnóczi-féle 
hagyatékból 100 forintot ajándékozott a pesti evang. templom 
építésére. 2 0 

A z az ifjú, Fodor József, aki Kazinczyt Budán felkereste 
s akiről Kazinczy Kis Jánosnál még 11 év múlva is tudakozó
dott, Fodor Ferenc és Hajnóczi Mária Terézia fia volt, akkor 
még csak 17 éves. Apjáról tudakozni ment fel ő is Budára. 
Kis János bizonyára mint volt soproni diákot ismerte, nagy 
tehetségűnek mondja, 27 éves korában halt meg. Tekintélyes 
és buzgó evangélikus volt ez a Fodor család Bükön. A gyüle
kezet újjászervezésekor 1784. Fodor Ferenc volt a gondnok, 
sógora Mankóbüki Horváth László (Fodor Katalin férje) a fel
ügyelő, másik sógora Vidos Sándor, Fodor Erzsébet férje, József 
fiuk keresztapja. Komaságban volt a még nőtlen Ostffy Mihállyal 
és Wittnyédy Borbálával is. A templomépítők közt volt 1784. 
az alsóbüki Fodor László és a lócsi Fodor István is. A templom 
és iskola telkét is Fodor Ferenctől és Vidos Sándortól vették. 
Istentiszteletüket, míg a templom felépült, Fodor Ferenc pajtá
jában tartották. Kiváló evang. fiatal ügyvéd volt Sopronban 
már 1671. is Fodor János (házuk az Elesszögön a város fala 
mellett), ki 1671. kétszer is járt Bécsben a kőszegi templom 
ügyében, több gyülekezetnek volt a meghatalmazottja s az 
1681. az országgyűlésen, valamint 1682. a megyegyűlésen nagy 
eréllyel és bátorsággal kelt az evangélikusok jogainak védel
mére. Mankóbüki Horváth Péter leányát akarván feleségül, 
többször járt Bükön s Sz. Fekete István püspököt kérte fel 
közvetítőnek. 2 1 

Többször emlegeti Kazinczy Hajnóczi másik nővérének 
Eszternek fiát, Verhovszky Sámuelt is, ki Pesten a Nakó és 
Natorp családoknak volt ügyvéde. A Verhovszkyak horvát szár
mazásúak és Szakolcán, Sopronban, Pozsonyban, Pesten találjuk 
a család tagjait. A perbe fogott Sámuel oly fiatal volt, hogy 
Hajnóczi mint unokaöccsét csak gyereknek nevezé s megtiltá 
neki, hogy nemességért folyamodjék. Erről és Bujánovics udvari 
ágens fiáról bevallotta Hajnóczi, hogy ő vette fel őket a társa
ságba. Kazinczy szerint Verhovszky is jún. 1-én állott a bíróság 
előtt: „Egy szálas, feketehajú, fecskeszakállú fiatalember, egy 
csaknem térdig érő tobákszín kabátban Szentjóbi Szabó László 
és Verseghy Ferenc mellett foglala helyet." Maga is bevallotta 
hogy a titkos társaságban benne volt, tagokat vett fel, a kate
kizmust leírta és másokkal is közölte. E miatt halálra is Ítélték, 
majd pedig várfogságra változtatták át a büntetését. Midőn a 
kir. rendeletet felolvasták, Kazinczy szerint: „Verhovszky egyet 
lépe előre, meghajtá magát s egy elkészült rigmusban köszönte 

2 0 Fraknói V . i . m. 367. 386. Doleschall S. A pesti eh. tört. 165. 1. 
2 1 Payr S. A soproni ev. ehk. tört. 506. Sz. Fekete I. 54. 



meg a kir . kegyelmet, kérte bíráit, tántorodását tulajdonítsák 
ifjúságának s Hajnóczival való közeli rokonságának." De tisz
teletlenül nem említette Hajnóczit. Kazinczy szerint seki sem 
féltette annyira a fejét, mint Verhovszky és Verseghy. M a k k 
Domonkos dominikánus baráttal, Hirgeist Ferenccel, Prusinszky 
Józseffel, Kazinczyval és több más fogollyal Verhovszkyt is 
szept 25-én 5 üveges hintóban 3 tiszt őrizete allatt indították 
utra Brünn felé. Október 7-re érkeztek ide. Kazinczy megemlíti, 
hogy Verhovszkynak a puderzacskója i t t eltévedt. De a költőt, 
azután Kufsteinba szállították, Verhovszky pedig Brünn mellett 
az Obrovicz nevű fenyítőházban halt meg 1797. aug. 3-án. 
(Kazinczy naplója 42, 55. 140.) 

A Verhovszkynak régi neve Perger volt . Első ősük Ver-
hovszki Jeremiás. Ennek fia István 1583. kapott nemességet 
Horvátországban. Innen jöttek a Verhovszkyak Szakolcára 
Nyitra megyébe. Mintegy 5—6 iparoscsalád élt i t t , innen ván
doroltak Sopronba is. Hajnóczi Esztert a lelkész idősebb leányát 
ide hozta feleségű' az idősebb Verhovszky Sámuel, aki kétszer 
is volt I . Ferenc király előtt kihallgatáson s térdre borulva 
könyörgött a fiáért. A halálos büntetést csak így változtatták 
életfogytig való várfogságra. Pesti ügyvéd fiuknak apjához és 
anyjához írt leveleit rokonuk Mitták Albert szakolcai ügyvéd 
és egyházfelügyelő olvasta s ebből tudjuk, hogy az ifjabb Ver
hovszky sokszor járt Horvátországban, ahol megbízójának Nákó-
nak nagy birtokai voltak. Az ügyvéd nővére Pesten volt férjnél. 
Később Verhovszky Sándor és Mihály is Pesten ügyvédek voltak. 
Sándor 1838—45 a pesti német egyház jegyzője volt , azután 
pedig a tótoké 1854-ig. 1865-ben halt meg. E családból való 
Verhovszky Károly, soproni törvényszéki elnök is, a líceumi 
diákszövetség buzgó elnöke, k i 1896. a fentebbi Mitták szakol
cai ügyvéddel levelezett a Verhovszkyak nemessége ügyében. 
Hajnóczi unokaöccse csakugyan a nemességüket kereste s erre 
vonatkozó iratok maradtak a hagyatékában. Szakolcán több 
Hajnóczi is élt a X V I I I . században. (Doleschall i . m. és anya
könyvi adatok). 

A messze kiterjedt Hajnóczi családból az apa, a dunaegy
házi lelkész, fiának csak az elfogatását és a főbenjáró perről 
elterjedt rémes híreket érte meg. Ezek siettették halálát, mely 
Dunaegyházán 1795. jan. 24. következett be. Unokabátyja, 
Hajnóczi Károly (Dániel fia) ruszti lelkész közvetlenül a pesti 
elfogatások előtt 1794. aug. 11. halt meg. Több mint 7000 for in
tot s igen értékes könyvtárát és levéltárát a ruszti gyülekezetre 
hagyta. De életben volt unokabátyjának kivégzésekor Hajnóczi 
József kiskéri lelkész (f 1809.). Ennek fia, Sámuel szintén kis
kéri lelkész volt és a Bach korszakban halt meg. Több Hajnóczi 
élt Szakolcán is és a Verhovszkyakkal voltak többszörös rokon
ságban. Néhány tagja a családnak még mai nap is é l : Hajnóczi 
György gyógyszerész Veszprémben, H . Károly lakatos Pozsony-



ban, H . Imre gyógyszerész Kecskeméten. Néhány év előtt egy 
Hajnóczi theologus is tanult a pozsonyi akadémián. 

De méltó figyelmet érdemel Hajnóczi Józsefnek a jegyese is. 
Láttuk mily jóakaró naiv kéréssel fordult halála előtt Kazinczyhoz 
s mily büszke volt ez arra, hogy Hajnóczi a jegyesét neki szánta 
feleségül. Dr . Hajnóczi R. József idézett művében Hauer András 
soproni tanácsos leányát, Teréziát mondja jegyesének, akivel 
állítólag budai ismerőseinél ismerkedett meg. Ezzel szemben 
már 1917. bebizonyítottam a Soproni Naplóban, hogy ez téve
dés, Hajnóczi jegyese Küttel Sarolta, dr. Küttel Sámuelnek, 
Sopron város rendes fizikusának és Esterházy Miklós herceg 
udvari orvosának volt a szép és művelt leánya. 1769. jún. 2. 
született. Édesanyja is Artner Zsuzsanna, ősi soproni patrícius 
családból származott. Apja nagy jóltevője volt a lyceum diák
jainak. Idősebb nővérét, Küttel Zsuzsannát 1791. Stanislaides 
Dániel soproni, majd pozsonyi igazgató vette el. A Kis János 
által is magasztalt Asbóth leányok, a szép Conrad Dóra, Artner 
Terézia költőnő és Egerváry Nina mellett Küttel Sarolta is 
egyik ünnepelt csillaga volt a soproni hölgyvilágnak. 

Magától, későbbi férjétől, Gamauf Teofil kiváló tudós 
soproni lelkésztől és történetírótól tudjuk ezt, aki önéletrajzában 2 2 

mondja el, hogy neje volt Hajnóczi jegyese s ezt Kazinczy 
levelezése is megerősíti. A földig sújtott menyasszony, k i apját 
is korán elveszítette, nővéréhez Pozsonyba költözött vigasztalást 
keresni. I t t jelentkezett három év múlva az új kérő, a kőszegi 
születésű Gamauf Teofil , a göttingai egyetemről visszatért kiváló 
tudós, Schwartner Márton egyfetemi tanár és Artner Teréz 
barátja, k i mint Torkos József soproni lelkész egyetlen fiának 
nevelője volt Pozsonyban s rövid időre Bécsben káplán, majd 
Gáloson (Mosón m.) lelkész. Ide hozta Küttel Saroltát papnénak, 
öt év múlva pedig Sopronba költöztek. Gamauf i t t Kis János 
mellett is igen kedvelt papjok volt a soproniaknak s a kedves 
papnét gróf Zay Petemé, a költői lelkű Calísíus Mária is szívesen 
fogadta házában. Gazdag gyermekáldás vidámítá fel a paplakot. 
De Lujza lányuk életében az édesanya tragédiája is megismét
lődött. Keserű szerelmi csalódása (egy magasrangú katona
tiszttel) gyászba borította az egész családot. 1833-ban halt meg 
Hajnóczi egykori jegyese 64 éves korában. Gamauf megható 
szép szavakkal emlékezik róla : „Szellemes, erős lelkű nő volt , 
aki bármily nehéz helyzetben is tudott magán segíteni, örökké 
vidám kedély, akit semmi csapás sem tört meg, résztvevő szíve 
kimondhatatlan bensőséggel csüngött férjén és gyermekein és 
szívesen tet t jót másokkal is ." 

Kazinczy nem feledte, hogy ezt a nőt Hajnóczi neki szánta. 
Büszke v o l t reá. Nem csak naplójában emlékezik róla, hanem 
még 1806. is Kis Jánostól kérdezi: „Hát mátkájából mi leve? 
Él-e, férjhez mene-e ?" Majd 1814. újra kérdezi Rumy Károly 

2 2 A soproni ev. ehközség tört. V . 952, 



György soproni tanártól: „Sohasem kérdeztem öntől, hogy mi 
lett Hajnóczi jegyeséből ? Doktor Gi t t l (vagy valami ilyen) lánya 
volt Sopronban. Mondjon el mindent, amit róla tud. Hol van. 
kihez ment férjhez. Él-e, vannak-e gyermekei ? Boldog-e ?" 
Rumy részletes, bizalmas tudósítást küldhetett, mert Kazinczy 
1814. dec. 1 . így köszöni meg n e k i : „Amit Gamauf esperes úr 
nejéről írt, sok örömöt szerzett nekem. I ly szabadon közölni 
ítéleteinket, a barátság előjogaihoz tartozik. M i a keresztneve ? 
A z ön szép neje tudni fogja." (Kazinczy lev. XIL 118. 212.) 

Hajnóczi barátsága és életsorsa mély nyomokat hagyott 
Kazinczy leikében. Hogy mily nagyra becsülte, azt fentebb 
láttuk. 

Hajnóczi az utókor emlékezetében. 

A vérpadon végződött mozgalomnak vezetői közül a nagy 
közönség többnyire csak Martinovics nevét ismeri. Sokan még 
ma is kiváló szabadsághöst látnak és ünnepelnek benne. Pedig 
a titkos társaság két legkiválóbb tagja, Kazinczy és Hajnóczi, 
mindjárt a bécsi vallomások után nagy csalódással ismerték 
meg bűneit és lesújtó ítéletet mondtak róla. Hajnóczi, aki idő
közben a ferenci szerzetesből és szászvári apátból lett kalan
dornak titkos kémszolgálatait, kicsapongásait, uzsorakölcsöneit 
és egyéb aljasságait is megtudta, elfogatásakor és a levelek át
adásakor már alávaló gazembernek (niederträchtiger Schurke) 
nevezte Martinovicsot. Kazinczy pedig leveleiben „gonosz, meg
romlott , gazlekű embernek" nevezi és „istentelennek, akit min
denre képesnek lehetett tar tani" . 

Hiszen félrevezette, megcsalta s azután elárulta és kiszol
gáltatta társait. De erről a világ nem tudott . I . Ferenc király 
annyira félt a mozgalom felújulásától, hogy az egész Mart ino
vics per aktáit saját belső titkos levéltárába zárta el, ahonnan 
csak legújabban kerültek elő. A világi hatóság is tervszerűen 
igyekezett Martinovics és társai emlékét eltemetni. A felmentett 
vádlottaknak is reverzálist kellett aláírni, hogy peres ügyükről 
nem beszélnek. Csak egyes bátor, művelt és szabadelvű férfiak 
s ezek is csak maguk között mertek még róluk beszélni. A fran
cia forradalom s Martinovics és társai kivégzésének hatása alatt 
erős reakció indult meg az egész országban. A főurak, például 
Széchenyi Ferenc gróf is, aki kevésbe múlt, hogy Hajnóczitól a 
forradalmi Kátét is meg nem kapta, örültek, hogy még jókor 
félrevonultak s bele nem kerültek a vallomások aktáiba és a 
foglyok celláiba. Csak az egy Sigray Jakab gróf lépett be a 
társaságba, aki azután áldozatul is esett. Kazinczy és Dessewffy 
József csodálkozott azon, hogy az előbb oly szabadelvű Szé
chenyi gróf miként eshetett bele az ő mostani „religiosus gyen
geségébe". Gróf Gvadányi József, a magyar író „A peleskei 



Nótárius elmélkedései és halála" című 1796. írt művében a leg
nagyobb reakció hangján, minden részvét nélkül szól Martino
vicsról és társairól: 

Nem rég ugyan hétnek gombjukat elüték, 
K i k petsenyéjüket rosz tűz mellett süték; 
A többit küldöttek külső Országokba, 
H o l várakba zárták kemény fogságokba. 

Már most nyavalyások ott catechizálnak, 
Ahonnan honnyokba tán vissza sem szállnak. 
Vétkek tsak úgy esett minnyájunk tudtára, 
Hogy tsizmákat vártak Frantzia kaptára. 

A polgárság is megrémült, féltette vagyonát, életét, rette
gett a háborútól. A volt ellenzék tagjai igyekeztek minél köze
lebb férkőzni az udvarhoz és magas állásokba jutni . De a 
király a nádor javaslatára többet k i is mustrált a vezető kor
mány-férfiak sorából : gróf Zichy Károlyt, Ürményit. Ocsai Ba
logh Péter is lemondott. Martinovicsék viselt dolgait nem volt 
szabad feszegetni, a beállott reakciós világban nem beszéltek 
róla, el is feledték. Ismét csak a forradalmi években közvetle
nül a szabadságharc előtt újította fel Petőfi az emléküket „Vér
mező" cimű költeményében. A magas hegy tetején álló régi 
Budavárát szólítja meg, mely „Sok gyászdolgot látott hosszú 
életében." 

Martinovicsot is látta négy társával 
Összeölelkezni a véres halállal. . . 
Vérmező, vérmező! nagyon megszomjaztál, 
Egy hajtásra olyan sok vért inni t u d t á l . . . 
Martinovics apát, Hajnóczi, Zsigrai, 
Laczkovics és a szép ifjú Szentmarjai, 
Ezek és több mások összeszövetkeznek, 
Széttörni rabláncát a magyar nemzetnek . . . 

Szabadságért elhullt dicső áldozatok, 
H o l vannak, hol vannak a t i sírjaitok? 
Hová temettek el? Szent hamvaitokat 
H o l találjuk meg, hogy tiszteljük azokat ? 
Olyan sokáig volt átkozott nevetek 
Megemlíteni sem volt szabad bennetek. . . 

íme, így vette lantjára „az aszódi lutheránus papocska 
fiának" nevét is Petőfi, akinek apját és nagyapját is aszódi 
papocskák eskették. Kossuth is megemlékezett róluk, Deák 
Ferenc az elitéltetésüket törvénytelennek mondta. Beöthy Ödön, 
Biharmegye hírneves követe Pozsonyban 1848. ápr. 8. az alsó 



tábla kerületi gyűlésén indítványozta, hogy a kormány a nemzeti 
szabadság 1795. évi véráldozatainak tetemeit felásatván, a 
nemzeti hála kifejezéséül és a maradék megnyugtatásául köz-
sirkertben nemzeti dísszel temettesse el. A javaslatot tetszéssel 
fogadták, de határozatot nem hoztak. A Bach-korszakban feledés 
borult ismét a Martinovics-ügyre. Sírhelyüket sem ismerték már 
a budaiak. Vastag törmeléket hordtak reá idővel. 

Fraknói Vilmos újította fel emléküket „Martinovics élete" 
című a Századok 1877. évfolyamában közölt tanulmányával. De 
ebben az összeesküvés fejének már annyi jellembeli fogyat
kozását tárta fel, az eddigi hagyományos felfogástól annyira 
eltért, hogy igen sokan megütköztek rajta s még Kossuth Lajos 
is a Századok szerkesztőjéhez intézett nyilt levélben lélektani 
lehetetlenségnek mondotta, hogy Martinovics csakugyan olyan 
ember lett volna, mint amilyennek Fraknói feltüntette. Ez a 
kiváló tudós azóta újabb és újabb történeti forrásiratok alapján 
három újabb művében is foglalkozott Martinovics jellemével s kény
telen volt róla mind sötétebb képet rajzolni. S más történetírók 
is, akik róla írnak, Pulszky, Marczali , Gárdonyi Albert , Eckhardt, 
Mályusz és Szekfű, mind rámutatnak Martinovics nagy bűneire. 

Hajnócziról ellenben jó barátja és szenvedő társa, Kazinczy 
Ferenc, ez a szavahihető tekintélyes tanú tette írásaiban és még 
a börtönben is a legszebb bizonyságot. A legjobb véleménnyel 
volt Hajnóczinak úgy jelleméről, önzetlen nemes céljairól, magyar 
hazafiságáról, miként nagy tudásáról is „akitől tanulni lehetett." 
A z összes újabb történetírók is Kazinczy mellett Hajnóczit 
ismerik a Martinovics-féle társaság legkiválóbb tagjának. 

Ott pihent ő is majdnem 120 évig az elfeledett, jeltelen 
közös sírban a budai Vérmező mellett. A z előbbi „Generalis 
kaszáló rétet" rólok nevezték el így. Irodalmi téren Fraknói 
Vilmos emlékezett meg Hajnócziról is bővebb szakaszokban 
„Martinovics és társai" című művében (Bpest 1880). Névrokona, 
dr. Hajnóczi Rajmond József szepesmegyei tanfelügyelő pedig 
külön füzetben is megírta Hajnóczi életrajzát (Győr 1894. 80 
lap). A hét kivégzett között időnként, különösen 1895. a száz 
éves évforduló alkalmával egyes lapok Hajnócziról is megemlé
keztek rövidebb, hosszabb cikkekben. (Budapesti Hírlap 1895. 
febr. 2o. Tóth Béla, Hét 1895. 309. 1.) Hosszabb cikksorozatban 
1909. a Budai Újság sürgette a vértanuk sírjának felkutatását. 
Ennek eredménye csak akkor lett, midőn dr. Gárdonyi Albert 
fővárosi főlevéltáros 1914. a Vérmezőnek száz év előtti mér
nöki térrajzát is felfedezte s a fővárosi tanács dr. Bartucz Lajos 
szaktudós vezetése alatt nagy fáradsággal és nagy költséggel a 
hét sírhelyet minden kétséget kizárólag megállapította s a még 
elég épségben megmaradt koponyákat és csontvázakat 7 tölgy-
fakoporsóba zárva, biztos helyre (Károly-körút 15. sz.) vitette. 
A közbejött világháború megakadályozta a díszes eltemetést és 
az emlékmű felállítását. A fővárosi tanács 1919. márc. 1-én 
adott k i egy nagyszabású díszes emlékkönyvet „A magyar 



jakobinusok emlékezete" címen, melyben dr. Gárdonyi Alber t 
főlevéltáros a jakobinusok történetét, dr . Bartucz Lajos pedig 
a sírok felfedezését és s holttetemek személyazonosságának 
megállapítását írja le. A díszes művet sok kép is gazdagítja, 
köztük Hajnóczi József levágott feje egykorú vízfestményről s 
Hajnóczi koponyája s összeállított csontváza. (129. és 133. lap.) 

A z Országos Rákóczi Szövetség gondoskodik újabban is 
Martinovics és társai emlékének ünnepléséről. 1932. május 20-án 
(tehát kivégzésük napján) este 6 órakor a Központi Kávéház 
termében (Ferenciek tere) felolvasó estet tartott , melyen a meg
nyitót dr. Szabó Sándor nyug. főispán mondta. Koróda Pál ez 
alkalomra írt költeményét szavalta, Kornai István pediü „Mar
tinovics és társai" című történelmi tanulmányát olvasta fel . 
Előzetesen délután 4 órakor a Rákóczi Szövetség a hozzá csat
lakozott Habsburgellenes Liga, a Magyar—Török Egyesület és 
több más egylet részvételével megkoszorúzta a vértanuk ham
vait. (P. H . 1932. máj. 19.) 

A történetírók egyértelműleg megállapítják, hogy Mart ino
vics és kivégzett társai között jellem, tehetség és irodalmi tudo
mányos munkásság dolgában Hajnóczi volt a legkiválóbb. Szán
dékai tiszták, nemesek voltak. J ó szívének és vigyázatlan jó
hiszeműségének lett az áldozata. Ezek ejtették őt Martinovics 
hálójába. Halálos büntetést semmikép sem érdemelt. Tragédiá
járól jóbarátja, Kazinczy később (1823. febr. 7.) ezt írta Rumy 
Károly volt soproni tudós, de szerencsétlen tanárnak: „Veszé
lyes konjunktúrák között az okosság hiányát is mint bűntettet 
büntetik. Nemesebb emberek könnyen beleesnek ebbe a sze
rencsétlenségbe és elfeledik, hogy a hírhedett halállal elhíre-
sedni (famosa morte inclarescere) gyakran bolondság (Narrheit). 
Ezt a büszke halált én csak olyan romlott embereknek kívánom, 
mint Martinovics vol t . " (Kazinczy lev. X V I I I . 249.) 

Hajnóczinak tehát más halált kívánt Kazinczy, ő t ártatlan
nak ítélte. A nagy magyar tudósnak szomorú sorsa és gyászos 
halála felindítja részvétünket a kétszer száműzött papi család 
iránt is, mely ezt a nemes jellemű kiváló tudóst felnevelte. 
Hiszen f iuk már a száműzetésben született, mikor a szülők 
hajléktalanok voltak. S már ez rossz előjele volt a későbbi fé
nyes, de szomorú végzetü életpályának. A sok jeles f iu közül, 
akiket egyszerű protestáns papi családok, az úgynevezett ároni 
házak neveltek a magyar hazának, Hajnóczi ezzel a Kazinczy 
által jelzett szomorúan hírneves halállal válik k i . 
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