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Gondolatok a Szegedi Egyetemi Könyvtár
kiad ványairól
FÜZETEK vannak előttem.
A
Szegedi Egyetemi Könyvtár tájékoztató szolgálatának félévi munk á j a kínálja magát olvasásra, böngészésre. Bibliofil ember számára
nincs izgalmasabb olvasmány, inint
a bibliográfia. Némi humorral azt
lehetne mondani, hogy a könyvjegyzék azon kevés könyvek közé
tartozik, melyet végigolvasnak EZ
érdeklődők,
mert hátha épp az
utolsó oldalon
van az a könyv
amit keresnek.
Szakemberek és
kezdő szakemberek ezekből t u d j á k
meg mennyi mindent kell rpagukba
szívniuk szűkebb szaktudományuk
irodalmából, hogy sikerrel hódíthassák meg a „tudás várát".
„Szeressétek a könyvet, a tudás
forrását" — tanít bennünket Gork i j — „Írástudókat" és olvasókat
egyaránt. Nos, az Egyetemi Könyvtár dolgozói szeretik a könyvet és
szeretik a mesterségüket. Bizonyíték r á ez |a tíz kis füzetecske,
melyről igyekszem summásan beszámolni.
A KÖNYVTAR elsőrendű feladat a ' az egyetemi oktatás segítése.
Ezért az ajánló bibliográfiák elsősorban ezt a célt tűzik maguk elé.
Azonban a könyvtár n e m jár körbe
s a j á t malmában, h a n e m mint a kis
füzetek m u t a t j á k élénk kapcsolatot tart az élettel, a mi szocialista
építő életünk „ezer" problémájával és rugalmasan igyekszik a szük.
* ségletet kielégíteni. Sőt — és ez igen
dicséretreméltó — megelőzi a szükségletet, mint a „Jó kertész olvasmányai" és az „Ezt olvassa a m a kói hagymás!"
című kiadványok
példázzák.
A kormányprogramm előírja a
mezőgazdaság' erőteljes fejleszté'sét,
az egész országban nagy nekibuzdulás tapasztalható a tájnövémyek
erőteljes termesztésével kapcsolatban. így hívták össze Szegeden és
Makón ez év f e b r u á r j á b a n a termelőket és szakembereket zöldség
és hagymatermelési ankétra, jEbből
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A felszabadulás után, de,-különösen a fordulat éve óta egyre világosabban látjuk: a hazafias nevelés egyik legdöntőbb eszköze: haladó hagyományaink teljes felkutatása és azok bemutatása. Szajcializ-r
must építő népünk egyre nagyobb
érdeklődénél" fordul a mult) alak T
jái közül azok felé, akiktől/példaadást, hazafiságot és buzgó népszeretetet tanulhat. A MDP III. kongresszusa nagy feladatot állított a
történészek elé: „Ifjúságunk hazafias nevelését nemzeti művelődésünk és történelmünk gazdagabban feltárt örökségével kell megalapozni^ Erre azért van szükség
mert: „A szocialista
hazaszeretet,
népi demokratikus hazánk szeretete nálunk egyre szélesedik és mélyül, de még nam h a t j a át kivétel
nélkül az egész dolgozó népet" —
állapítja meg a Központi Vezetőcég beszámolója.A Központi Vezetőség beszámolója
ugyanakkor figyelmeztet
bennünket arra, hogy nem szabad
haladó hagyományainkat csak
a
forradalmi hagyományokra leszűkíleni. Jelentős hely illeti meg azoliat az egyéneket és mozgalmakat
is, akik és amelyek „a forradalm a t előkészítő békés fejlődést" készítik elő, tehát a reformereket.
A mi számunkra most különösen
az utóbbi megállapítás igen fontos,
mert Hajnóczy József minden bizonnyal ebbe az utóbbi kategóriába
tartozik.
Bónis György professzor azt
a
célt tűzte maga elé, hogy méltó tanulmányban dolgozza fel Hajnóczy
József életét és működését. És már
itt meg kell állapítanunk, hogy teljes sikerrel.
Pedig kétségtelenül
nem volt könnyű dolga, hiszen egyszerre két oldalon is harcot kellett
lolytatnia. Egyrészt az eddigi történetírás különböző árnyalatú, de
mégis egyformán veszélyes hamisításait kellett lelepleznie és viszszautasítania; másrészt pedig
új
anyaggal is kellett dogoznia, amelyet a szerzőnek kellett felkutatnia.
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A Hajnóczy tanulmány két nagy
részből áll.
Az
elsőben
megismerkedünk
..Hajnóczy élete és munkásságá"val; a második részben pedig „Hajnóczy jogi és politikai n é z e t e i vel.
A szerző bebizonyítja hogy „Hajnóczy egyéniségének kialakulását,
munkáinak tartalmát és forradalmi
Isndületét nem utolsósorban, az határozta meg, hogy a feudális tárradalom alapvető osztályainak határmesgyéjén, nem
nemesnek és

az alkalomból került kiadásra az
említett két füzetecske, tartalmazva mindazokat a
szakkönyveket,
melyeknek nagy szerepük lehet a
termelés intenzívebbé
tételében.
Példamutató az a sokoldalúság,
mellyel az Egyetemi Könyvtár e
bibliográfiák elkészítésével segítségére sietett az értekezletnek.
A NÉPKÖLTÉSZETI ajánló bibliográfia, bár összeállítója már az
előszóban kijelenti, hogy „természeténél fogva szubjektív jellegű",
mégis hiányolnunk kell olyan szerzőket, akik nélkül nem lehet elképzelni
még a
legfoghíjasabb
könyvjegyzéket sem. Gondolok itt
a magyar népmese legkiválóbb kutatójára, a fasiszták által meggyilkolt Honti Jánosra, kinek jelentősebb munkái nem szerepelnek az
összeállításban
és a „leg" jelző
nélkül is kimagasló Bartók: Magyar népdal című alapvető munk á j a sincs említve. Ezenkívül hiányzik az alapvető
művek közül
„A magyar Népköltési Gyűjtemény''
sorozata. Egynéhány kötete szerepel ugyan a felsorolásban, de a
m a g y a r népköltészettel való foglalkozás alfája az említett gyűjtemény teljes sorozatának ismerete.
A kifogásolt hiányosságok ellené,
re azért mégis szükséges és fontos
m u n k a volt a jegyzék elkészítése,
mert a szegedi egyetemen az eU
mult években csak ...átutazók" tartottak néprajzi előadásokat és a
hallgatók még a legminimálisabb
ismeretekhez sem jutottak hozzá.
Az
elmondottakból
következik,
hogy a biliográfiát a
következő
tanévre sürgősen ki kell egészíteni,
de mellőzni
kell a „szubjektív"
szempontokat.
A KÖNYVTAR
rugalmasságát
és sokoldalúságát példázza az alábbi három füzet:
a) az
„üzemi
könyvtárosok értekezletének határozatai", mely ugyan belső, könyvtári problémákat vet fel az üzemi
könyvtárak m u n k á j á n a k megjavítá-
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sával kapcsolatban, de ha következetesen végrehajtják és nem marad „írott malaszt", akkor valóban megjavul az egyik legfontosabb terület: az üzemek erőteljesebb olvasómozgalmának kérdése,
b) A „Jókai Mór emlékkiállítás"
útmutatója, mely a könyvtár által
rendezett
kiállítást m u t a t j a be,
igen jelentős kezdeményezés.
Az Egyetemi Könyvtárnak helye
és tudományos apparátusa is van
ilyen, évfordulókhoz stb. kapcsolódó irodalmi kiállítások rendezésére.
Ezek rendezését állandósítani kell,
mert ezeken keresztül lehet leginkább „láthatóvá" tenni egy-egy Író
könyvekben
és más dokumentumokban kifejezhető életművét, c)
Az „Adatok József Attila életéhez,
költészetéhez" című füzet, melynek
szerzője Péter László, nem tudni
milyen indokkal került a könyvtár kiadványai közé.
E munka,
mely különben igen értékes a költőre vonatkozó, eddig feltáratlan
adatközlés szempontjából, tulajdonképpen irodalomtörténészi munka
és megjelent a „Tiszatáj" című folyóiratban is előzőleg. A könyvtár
bibliográfiai sorozatából egy kissé
kilóg, nemcsak témájánál, hanem
alakjánál fogva is.
TISZTÁBAN vagyunk azzal, hogy
a könyvtár anyagi eszközei végesek. Talán ez a magyarázata annak, hogy a felsorolt füzetek mind
különböző
alakúak,
némelyek
nyomtatva, mások
sokszorosítva
kerültek kiadásra. Egységesíteni
kellene f o r m á j u k a t és előállítási
technikájukat,
mert a tetszetős
külalak hozzájárulhat az érdeklődés emeléséhez. E vonatkozásban
a legutóbbi füzetek m á r mutatnak
előrehaladást. Az „A könyvtáros
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nem. jobbágynak született". Apja
ugyanis a tolnamegyei Majos község német evangélikus egyházközségének lelkésze volt. Ezt azért
fontos Jiangsülyoznir--.;j.mert
az
újabb történeti irodalomban, mint
jobbágy származású szerepelt. Széchényi azonban annyit mégis
ki
tud harcolni, hogy pécsi királyi
biztossá nevezze ki II. József. Közben szellemi fejlődése is szépen
bontakozik ki, ekkor m á r szabadkőműves. Tagja annak a testvéri
láncnak, mely az ő korában áz ország haladó
embereinek
javát
egyesítette és küzdött a feudálisklerikális reakció ellen. E z . a kapcsolat közelebb vitte a materializmushoz.
Ezenkívül
megszokottá
tette számára a titkos szervezkedést, előkészítve a magyar köztársasági mozgalomhoz való csatlakozását;
A hivatali ranglétrán Is halad,
1786-ban m á r szerémi alispánnak
nevezik ki. Ebben az időben H a j nóczy II. József hívei között található. Politikai felfogását a „monachista demokratizmus" jelzővel
illethetjük. Miben nyilvánult ez
meg? A szegény nem nemes és
nem katolikus értelmiség előtt II.
József nyitotta meg a hivatalok
ajtaját, ez a réteg a polgári r e form előharcosát látta a kalapos
királyban. A „monachista demokratizmus"
illúziója elfeledtette
velük, hogy József radikális újításai végső soron az osztrák gyarmatosítást szolgálják.
Az 17S0-es esztendő, II: József rendeleteinek visszavonása — fordulópontot jelentett Hajnóczy pályáján. Az ú j országgyűlést előkészítő munkálatokból már ő is részt
kért. Ügy látta, hogy küzdelmet
lehet indítani a feudális
alkotmány ellen. Kidolgozta alkotmányreform tervezetét német nyelven:
.Egy magyar hazafinak egyes országgyűlési tárgyak fölötti gondolatai" cíirnmel. Be a k a r j a bizonyítani, hogy teljesen ú j alkotmány
kell, a kiváltságosak nagylelkűen
„mondjanak le" jogaikról, vezessék be a közteherviselést, biztosítsák a tulajdon szentségét és a király és a nemesek közötti viszonyt
rendezzék
újra.
Javaslataiban
igen fontos az is, amit a jobbágyokról mond.
De hamarosan meggyőződik arról. hogy az ő gondolatait nem teszik magukévá az országgyűlési
követek. Azok ugyanis csak maguknak a k a r j á k a szabadságot, az elnyomott tömegeknek nem. Addig, amíg ehhez a felismeréshez el
nem jutott, maga is tevékeny részt
vett az országgyűlés munkájában.
Éppen ezért megállapíthatjuk; a

Móra Ferenc" és
„Móra Ferenc
munkássága" című füzetek
igen
szép borítólappal kerültek kiadásra,
ü g y véljük ezt a formát lehetne
állandóstíani a komolyabb, terjedelmesebb kiadványok
számára.
Jól tudjuk, hogy ezek a könyvjegyzékek nem az örökkévalóság
számára készülnek, mégis az egységes formájú, szép kivitel elősegítené megbecsülésüket. A röplapbibliográfiák, melyek egy-két' oldalasak és „napi használatra" k é szülnek (számos ilyen kiadványa is
van a könyvtárnak) szintén kapjanak egységes technikai kivitelezést.

MÖRA FERENC
75. születési
évfordulójára készült
két füzet
formájában és tartalmában is méltó a nagy magyar író emlékéhez. (Leszámítva az anyagilag jelenleg meg nem oldható nyomtatást). Igen alapos kutatás eredménye Móra munkásságáról összeállított jegyzék. Szépirodalmi munkásságának jelenleg legteljesebb
összeállítása ez. Nyomon kell követni ezt; Móra vezércikk és hírlapi cikkgyűjteményének is, mely
a maga teljességében mutatná meg
Mórát a bátorhaaigú, harcos embert
és újságírót.
A „Könyvtáros'' Móráról szóló
füzet Móra ezerszínű egyéniségének
ú j színével-izével ismertet
meg
bennünket.
Becsületes és hézagAmerika mindmáig legnagyobb
pótló munka.
költőjét Poe Edgárt sem említi a
jegyzék. Pedig kiadták 1950 táján.
A VÉGÉRE HAGYTUK „Nyugat
Poe-nak minden problematikussáEurópa klasszikusainak ajánló bibga ellenére megvan a maga helye
liográfiáját. A füzet összeállítói bia világirodalom haladó írói között.
zonyosfokú óvatossággal nyúltak a
És így lehetne folytatni a sort
nyugati
klasszikusokhoz.
Azzal,
tovább. Igen foghíjas ez az összehogy kizárólag 1950-től megjelent állítás, régebben a középiskolai kökönyveket a j á n l a n a k eleve lemon- telező olvasmányok terén többet
danak a világirodalom klassziku- követeltek.
Nem t u d j u k ugyan,
sainak jórészéről.
Persze
ezért hogy kiknek a számára állították
könyvkiadásunk is felelős,
mely össze ezt a füzetet, de úgy goncsak — ki t u d j a milyen meggon- doljuk az ú j egyetemi év kezdetédolásból — „hétpróbás" klassziku- re egy teljesebb jegyzék várhatná
sokat m e r t kiadni. Enyhén szólva:
(Folytatás a 4. oldalon)
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nemesi reformizmusból Hajnóczy
rövidesen kiábrándult.
Kiábrándulva a monachista demoicratizmusból és a nemesi reformizmusból Hajnóczy ú j területet keres, ahol szolgálni tud hazájának. így ér fejlődése legnagyobb
csúcsára, így kerül belé az első
magyar köztársasági mozgalomba.
1790 után m á r Pesten találkozunk
Hajnóczyval. Itt ismerkedik meg
— részben barátai segítségével —
a francia forradalom eseményeivel.
Hajnóczy hamarosan túl jut azon
a fokon, hogy a francia forradalom
eseményeit csak a sajtó ú t j á n terjessze. Ezeket az elveket helyesnek látta alkalmazni a magyar
társadalomra, Látja, hogy sem a
király, sem a rendek egy lépéssel
sem akarnak előre menni: megegyezésre lépnek egymással, hogy
a feudális rendet fenntartsák és
megakadályozzák a francia forradalom
eszméinek
térhódítását.
Hogy ebben az időben Hajnóczy
már milyen világosan látott, azt
egyik idézetével lehet bizonyítani:
„Ez a nemzet
csak az
osztrákok
gyarmata (olyan) nemzet, mely a
címeken és képeken bámul, a
barbárok m ó d j á n üres pompákban
és ceremóniákban
gyönyörködik,
a maga-alkotta bálványokat imádja, főpapoknak és mágnásoknak és
nem a törvényeknek tanúsít tiszteletet, így álhatatlan,
nem szabad és nem is érdemli meg, hogy
valaha az legyen". Megállapíthatjuk. hogy Hajnóczy
1793
elején
leszámolt az arisztokráciával és a
klérussal, sőt eljutott a királyság
megszüntetéséig és teljes
következetességgel republikánussá
lett.
így került Hajnóczy kapcsolatba
magával Martinoviccsal, aki 1794ben már szervezte az első magyar
köztársasági mozgalom
szervezetét. Martinovics megnyeri a mozgalom számára Hajnóczyt és leírásra átadta neki a felvételi szabályokat, valamint a két
titkos
társaság kátéját. Mindkét társaság
— a Reformátorok Társasága és a
Szabadság
Egyenlőség
Társaság
igazgatója Hajnóczy lett. Ez a két
társaság volt az alapja az első magyar köztársasági
mozgalomnak.
A káték elméleti alapjai Montesquieu, Rousseau és a francia forradalmi vezérek tanításai voltak;
céljuk az ország függetlensége, „az
emberiség három ostorának": a
királyságnak, nemességnek és papságnak eltávolítása, a
jobbágyság
felszabadítása; állameszményük a
polgári demokratikus köztársaság.
Hajnóczy azonnal hozzálát tagok tobo-zásához is. így a k a r j a a
mozgalmat erősíteni és kiszélesíteni.
• ,

túlzott óvatosságnak tartjuk, hogy
a füzet összeállítói nem merik bát-i
ran ajánlani az 1950 előtt is kiadott klasszikusokat. Ez az össze-1
állítás, melyet sürgősen követnie
kell a ma élő és magyar nyelven
megjelent
haladó
nyugati írók
jegyzékének — nélkülözi például
Homeros két hőskölteményét, melyet Devecserí Gábor alig egy-két
éve fordított le; Apuleius: Aranyszamár-át is kiadták a felszabadulás után. Miért nem ajánlhatnánk
Barbusse és Romáin Rolland műveit, ha nem is jelentek meg a
felszabadulás után.
Vagy milyen
alapon szerepel Ibsenről két munka is és tőle magától egy sem, vagy
el lehet képzelni a világirodalom
ismeretét Ibsen drámái
nélkül?
A „Vadkacsa"
és „Peer Gyint"
szerzője akkor sem lesz kisebb, ha
nem a k a r u n k róla beszélni. Nézzünk m á r egyszer keményen szembe az „irodalmi feketelistákkal"! A
világ egyik legjelentősebb drámaírójáról két tanulmány is szólhat,
tőle magától pedig
semmit sem
javasolnak? Az eredeti művek tanulmányozása nélkül nem formálhat senki sem véleményt sem az
íróról, sem a műről.

Azonban a köztársasági mozgalom nem volt hosszúéletű. 1794.
július 23-ára virradó éjszaka már
elfogták Martinovicsot, a mozgalom vezetőjét. Nemsokára sor került a többi vezető — így Hajnóczy elfogására is. Bécsbe vitték a
többi vádlottal együtt augusztus
közepén. A bécsa udvar könyörtelen elnyomó gépezete működésbe lépett. A bíróságnak csak egy
feladata volt: fizikailag is megsemmisíteni azokat, akik
résztvettek a mozgalomba, hogy ezzel
is elrettentő példát mutassanak. A
bíróság eleget is tett a kapott feladatnak: 1795. m á j u s 20-án a generális kaszáló réten
(amelyet
azóta vérmezőnek
neveznek) az
első öt áldozat f e j e lehullott a hóhérbárd alatt. Köztük Etajnóczyé is.

niséget, mint Hajnóczy, Hasonló
jellegű megállapítás, amely szintén
túlbecsüli Hajnóczy elképzeléseit:
„Nemcsak arra
gondolunk
itt,
hogy utolsó könyvében felismerte
a törvényhozás osztályjellegét és
az osztályharcot;
más nyilatkozatait is megemlíthetjük." (I, m.
103 — kiemelés tőlem).
A hiányosságok második csoportjába az egymással ellentétes
megállapítások tartoznak. így például: Bónis professzor foglalkozik
azzal a kérdéssel, hogy jozefinista
volt-e Hajnóczy? (I. m. 34. és következő lapjain). Arra az eredményre jut — ami véleményünk
szerint is helyes — hogy „Hajnóczy
nem volt kritika nélküli rajongója
II. Józsefnek". (I. m. 39.). De ezzel szemben több alkalommal így
jellemzi Hajnóczyt: „ a rendkívüli
energiával megkezdett kerületi titkári munka lendület« közelítette
Hajnóczyt a császár lelkes
híveinek táborához". (I. m. 35.) Vagy
egy másik helyen így ír Hajnóczyról: „a lelkes jozefinistának". (I,
m. 72),
, ,

A mozgalom elbukott. Elbukott
azért, m e r t
„a polgári haladás
plebejus forradalmi ú t j á r a a viszonyok Magyarországon még éretlenek voltak; ezen az úton cs^k
egy maroknyi élcsapát járhatott,
És végül még egy megjegyzés:
a nemzet széles tömegei .nem".
sokkal jobban bele lehetett volna
(Révai József)
ágyazni Hajnóczyt a maga korába,
mint azt Bónis professzor tette.
Nemcsak arra gondolunk, hogy a
jelentőségéhez képest keveset fogUgyanakkor a könyvben talál- lalkozik a köztársasági mozgalomkozunk egy-két olyan kitétellel is, ban vitt szerepére; hanem a r r a is,
amelyet nem egészen pontosnak, hogy nem eléggé hasonlítja össze
nem egészen megalapozottnak kell Hajnóczy felfogását más, kortárs
tekinteni.
írókéval. Erre pedig az
1790-es
Az első csoportba azok a meg- évek t á j á n igen bő alkalma lett
állapítások tartoznak, melyek egy volna. Ugyanis csak így látjuk telkissé túlozva állapítják meg Haj- jes világossággal azt. hogy menynóczy történelmi tudatosságát. így nyire és mivel emelkedik ki Hajpéldául: „A kizsákmányolók
és nóczy kortársai közül. Be kellett
kizsákmányoltak
közötti osztály- volna -mutatni azt is, hogy az akellentét. az országgyűlés osztály- kori társadalmi viszonyokból hojogalkotása, a befejező részben a gyan nő ki Hajnóczy felfogása.
tudat meghatározottsága
a
társa- Például csak így érthetjük meg
dalmi lét által
ragyogó
felisme- azt, hogy mi az oka annak, hogv
rései az írónak. (I. m. 38. — ki- Hajnóczy ilyen sokat foglalkozik
emelés tőlem). Nem lehet kétsé- a jobbágykérdéssel, (a
feudalizges, hogy ezeket a tételeket csak mus bomlásának kezdődő jele ez).
az olyan tudós „ismerheti
fel", Ebbe a társadalomrajzba való beaki a marxizmus talaján áll. Ezt leágyazás az, ami legfőképpen
hiazért
fontos
megállapítanunk, ányzik a könyvből. Ennek pótlása
mert haladó hagyományaink fel- a második kiadás feladata.
tárásánál egyeseit; abba a hibába
esnek, hogy egy-egy gondolkodóból
kommunista
világnézetünk
szószólóit faragják!
Mindent egybevetve megállapítUgyanilyen
jellegű hiba az is, hatjuk, hogy Bónis György
könyve
hogy összegzi Hajnóczy jogtör- komoly nyereség
történelmi
iroténetírói munkásságát és azt így dalmunknak.
Az ő m u n k á j a is
értékeli: „Számúnkra késő utódok nagyban hozzásegít ahhoz, hogy a
sz-nmára a jogtörténet
pártosságá- magyar múltat még jobban megnak hirdetője, akinek a múlt meg- ismerhessük.
Külön öröm száismerése sohasem öncél, hanem a munkra, hogy ezt a szép feladatot
dolgozó nép felemelkedésének esz- egy olyan ember oldotta meg, aki
köze". (I. m. 71. — kiemelés a a szegedi egyetemen végzi nemszerzőé). A történetírás céljának csak tudományos, de oktató munilyen tudatos és aktív felismerése káját is.
sem jellemezhet egy ojyan egyéBíró József '
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