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Uhorský jakobín z Kráľovej. - In: Kráľovské zvesti. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 9.
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* 3. máj 1750, Modor (dnes Modra)
† 20. máj 1795, Buda (dnes Budapešť) Maďarsko
Výnimočná osobnosť druhej polovice 18. stor., modranský rodák,
pochádzajúci z rodiny univerzitne vzdelaného evanjelického pedagóga a kňaza
Samuela Hajnóczyho. Ako evanjelik nemal možnosť študovať na domácich
univerzitách, na zahraničné štúdium nemal dostatok peňazí a tak si svoje
vzdelanie doplnil čítaním najvýznamnejších právnických a historických diel,
ku ktorým sa dostal v bohatých knižniciach svojich vysoko postavených
zamestnávateľov – grófov Mikuláša Forgáča a Františka Sečéniho.
Stal sa z neho spisovateľ, právny a politický vedec, kráľovský poradca a hlavný
tajomník kráľovskej komory. Plynule ovládal maďarský, nemecký, anglický,
francúzsky, latinský a slovenský jazyk. Okrem toho bol jednou z vedúcich
osobností hnutia uhorských jakobínov. Jakobínske hnutie v Uhorsku trvalo iba
krátko, od jesene 1792 do augusta 1794. V tieto dni tajná polícia zatkla takmer
100 účastníkov tohto hnutia. Po niekoľkomesačnom vypočúvaní padol
rozsudok, ktorý otriasol uhorskou verejnosťou.
Dvadsiateho mája 1795 v skorých ranných hodinách ukončil pred hradbami
budinského hradu kat životy piatich vodcov uhorských jakobínov, medzi
ktorými skončil aj vynikajúci uhorský právny historik, teoretik a sekretár
hnutia Jozef Hajnóczy.

Prvý preložil Marseillaisu / Štefan Žák. - In: Slovenské národné noviny. - ISSN 08628823. - Roč. 14 (18), č. 10 (2003), s. 8.
K identite Jozefa Hajnócziho / Karol Kantek. - In: História. - ISSN 1335-8316. - Roč. 4,
č. 9-10 (2004), s. 54-55.
O slávnom rodákovi, o Maďarsku a Európskej únii trochu inak : zabudnutý modranský
rodák / Karol Kantek. - In: Pezinsko. - Č. 18 (2004), s. 10.
O slávnom rodákovi, o Maďarsku a Európskej únii trochu inak - II.časť / Karol Kantek. Pezinsko. - Regionálne noviny. - Č. 19 (2004), s. 10.
O Hajnócim z inej strany : faktické pripomienky k článku z minulého čísla / Karol
Kantek. - In: Modranské zvesti. - Roč. 13, č. 1 (2005), s. 11.
O našich najstarších novinách, o našich uhorských dejinách a všeličom inom / Karol
Kantek. - In: Pezinsko. - Roč., č. 49 (2005), s. 14-15.
Seminár s úspechom / M. Duchoň. - In: Modranské zvesti. - Roč. 13, č. 6 (2005), s. 12.
Oprava histórie : najnovšie poznatky o Jozefovi Hajnóczym / Karol Kantek. –
In: Modranské zvesti. - Roč. 14, č. 6 (2006), s. 8.
Uhorská rapsódia / Eva Kowalská, Karol Kantek. - Bratislava : Veda 2008. - 255 s. ;
24 cm. - ISBN 978-80-224-1034-2.
Odkaz Jozefa Hajnóczyho / Eva Kowalská, Karol Kantek. - In: Slovensko. - ISSN 02317303. - Roč. 31, č. 4 (2009), s. 42-43.
V Modre predstavili novú knihu pod názvom Uhorská rapsódia. - In: Pezinsko. –
Roč. 13, č. 4 (2009), s. 12.

Zdroj textu: K. Kantek, E. Kowalská, 2008
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