Jozef Chryzostom

Hajnóczy
* 03.05.1750 - Modra
+ 20.05.1795 - Budapešť
Advokát, historik, revolucionár, osvietenec.
Pochádzal z významnej luteránskej rodiny, ktorá
sa do Modry prisťahovala už v 17. storočí.
Študoval v Bratislave na evanjelickom gymnáziu,
v Budíne si spravil advokátske skúšky.
Cisárom Jozefom II. bol povýšený na sriemskeho
podžupana a neskôr sa stal tajomníkom Uhorskej
kráľovskej komory a kráľovským radcom.
Snažil sa vylepšiť postavenie mešťanov
a luteránov vo feudálnom kráľovstve a reformovať
bezprávne postavenie poddaných, bez rozdielu
národnosti. Ovplyvnený myšlienkami francúzskej
revolúcie o rovnosti, slobode a bratstve, pridal sa
k revolučne zmýšľajúcej skupine vzdelancov, ktorí
chceli zreformovať a zmodernizovať zastaranú
feudálnu uhorskú ústavu.
V roku 1794 bol zatknutý a neskôr popravený
ako člen hnutia jakobínov.
Jeho myšlienky: "Uhorsko musí byť federatívna
republika, v ktorej každý národ (a vyslovene aj
slovenský) má slobodne používať svoj jazyk,
spravovať sa svojimi mravmi a zvykmi a svojou
náboženskou slobodou.
Nech je úplná sloboda náboženského myslenia,
tlače, i obchodovanie nie je obmedzované,
spravodlivosť nie je obmedzovaná, nech sú
pestované vedy a umenie".
V tomto roku si pripomíname 270. výročie
narodenia a 225. výročie jeho úmrtia.
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