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Hodnota človeka nie je v tom,
čo urobil pre seba,
ale pre iných.
Albert Einstein

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote predkladá
širokej verejnosti Kalendár výročí osobností okresov Revúca
a Rimavská Sobota na roky 2010-2012.
Obsahuje heslá významných osobností, ktoré sa v historickom
Gemer-Malohonte, okrese Rimavská Sobota i v okrese Revúca
narodili, študovali, pôsobili alebo zomreli. S niektorými z nich sa
stretávame v školských učebniciach alebo v odbornej literatúre,
ale o mnohých vieme len veľmi málo, alebo nevieme o nich vôbec nič.
Osobnosti sú zaradené podľa dátumov kalendárneho roka
chronologicky pre každý jednotlivý deň. Kalendár je doplnený
menným a zemepisno-menným registrom a kladie si za ciel pomôcť
pedagógom, knihovníkom, osvetovým pracovníkom, žiakom
a študentom,
ako
i rôznym
inštitúciám
a organizáciám
pri vyhľadávaní nových regionálnych informácií.

Zostavovateľka

Január
6. 1. 1820 sa v Tisovci narodil Gašpar DIANIŠKA, jazykovedec a veršovník.
Študoval v Rožňave, Levoči a v Bratislave, kde v roku 1843 skončil
teológiu. Od roku 1856 pôsobil ako učiteľ v Tisovci. Od štúdií sa venoval
jazykovému bádaniu. Prívrženec J. Kollára v bojoch o spisovnú slovenčinu,
napísal učebnicu slovenčiny. Vlastnil 200 zv. knižnicu, ktorú v roku 1874
venoval Čítaciemu spolku v Tisovci a gymnáziu v Revúcej. Zomrel
17. 6. 1873 v Tisovci.

190

7. 1. 1950 sa v Revúcej narodila Gabriela HÜBNEROVÁ, pedagogička hry na
flautu. ZŠ v Revúcej, hru na flaute študovala na Konzervatóriu v Bratislave,
tiež ďiaľkové štúdium hry na flaute na VŠMU v Bratislave. V súčasnosti
vyučuje hru na flautu na Konzervatóriu v Košiciach, pre jej vnútorné
potreby vypracovala nové učebné osnovy pre hlavný predmet flauta.
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21. 1. 1820 sa v Revúcej narodil Štefan Václav HOMOLA, osvetový pracovník a učiteľ. Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1835-1837 syntax a rétoriku
v Gemeri, 1839-1843 na lýceu v Levoči, vysvätený za kňaza. Rozvíjal
národno-buditeľskú prácu a štúrovský program ako organizátor základných
a nedeľných škôl. Zakladateľ a patrón revúckeho gymnázia, usiloval sa
o založenie ústavu pre vzdelávanie dievčat. Zomrel 13. 2. 1881 v Rybníku.

190

22. 1. 1850 sa v Kokave nad Rimavicou (?) narodil Karol HARMAN, učiteľ, notár,
osvetový pracovník. V školských rokoch 1868/1869 – 1870/1871 študoval
na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Zomrel 18. 8. 1937
v Slovenskej Ľupči.
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28. 1. 1915 sa v Horte (Maďarsko) narodil Július BOLFÍK, učiteľ, publicista,
zakladateľ a dlhoročný predseda Gemerskej vlastivednej spoločnosti.
Učiteľský ústav ukončil v roku 1935 v Spišskej Novej Vsi, kvalifikáciu
si doplnil na PgF UK a na VŠ pedagogickej v Bratislave – Titul PhDr. Bol
učiteľom v Ratkovskom Bystrom, zapojil sa do SNP, po roku 1945 bol
riaditeľom Št. meštianskej školy v Šafárikove, od roku 1949 až
do dôchodku vykonával funkciu škol. inšpektora v okr. Šafárikovo
a Rimavská Sobota. V roku 1966 zakladateľ GVS a jej predseda. Bohatá
publikačná činnosť. Zomrel 5. 8. 1993 v Rimavskej Sobote.

95

28. 1. 1840 zomrel v Poltári Gregor PAULINY, spisovateľ, autor ľudového čítania,
osvietenský vzdelanec a učiteľ. Narodil sa 5. 3. 1768 v Hačave, kde
študoval, potom v Rimavskej Píle, Ratkovej, Modre a v Bratislave. Pôsobil
ako učiteľ na rôznych cirkevných školách, o.i. 1792-1794 v Klenovci, 1804
v Rimavskom Brezove, kde bol u neho mendíkom Matej Hrebenda.
Literárne činný v kruhu malohontských vzdelancov. Od 1792 člen Učenej
spoločnosti Malohontskej. Okrem rkp. prác obsahujú Soléniá 1823 a 1829
záznamy o niektorých jeho prácach.
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28. 1. 1955 zomrel pravdepodobne v Revúcej Dezider MIHÁLIK ml., advokát, hudobný skladateľ. Narodil sa 12. 9. 1877 v Revúcej. Po skončení
právnických štúdií advokát v Revúcej, v medzivojnovom období žil
v Rimavskej Sobote, po roku 1945 v Maďarsku. Amatérsky sa venoval
komponovaniu piesní a hudby. V Rimavskej Sobote bol vedúcim
amatérskeho súboru, ktorý účinkoval pod názvom Šesťstoročný orchester.
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Vydal knihu piesní. Skomponoval hudbu k ľudovej hre Dénesa Nagya
Stotníková Katóka.
29. 1. 1890 sa narodil v Náchode (Česká republika) Karel LITTLOCH, pedagóg,
ochotník, organizátor kultúrneho a spoločenského života. V šk. rokoch
1921-1929 pôsobil ako pedagóg na Českoslov. štátnom reálnom gymnáziu
v Revúcej, v rokoch 1928-1929 jej riaditeľom. Vytváral fondy, aby mohol
budovať knižnicu a odborné kabinety. Hrával a režíroval divadelné
predstavenia. Počas 2. svetovej vojny bol väznený v koncentračných
táboroch. Zomrel 5. 8. 1971 v Prahe (?).

120

31. 1. 1945 zomrel v Prievidzi Jozef MALIAK, historik, prekladateľ a stredoškolský
profesor. Narodil sa 17. 2. 1854 v Revúcej, kde študoval i na gymnáziu.
Teológiu a klasickú filológiu študoval vo Viedni, Bazileji a Zürichu.
Pôsobil ako učiteľ na mnohých miestach Európy, od roku 1938 žil
v Martine, neskôr v Prievidzi. Okrem iného Napísal rozsiahlu prácu
o Tisovci Domácnosť a škola.
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Február
2. 2. 1860 sa v Nagykálló (Maďarsko) narodil Ivan DAXNER, kultúrny pracovník,
publicista a bankový riaditeľ. Syn Š. M. Daxnera. Študoval na gymnáziu
v Revúcej, na VŠ technickej v Nemecku. Pracoval ako úradník Vzájomnej
pomocnice v Tisovci, kde sa zúčastňoval na organizovaní národného
a kultúrneho života, spolupracoval s predstaviteľmi SNS. V USA signatár
Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28. 12. 1935 v Tisovci.

150

4. 2. 1940 sa v Revúčke narodil Pavol PROFANT, pedagóg, hudobník. Maturoval
v roku 1957 na Jedenásťročnej strednej škole v Revúcej, v roku 1961
ukončil konzervatórium , v roku 1966 VŠ muzických umení v Bratislave.
Hrával na strunových hudobných nástrojoch brač, gitara a kontrabas.
Účinkoval v komornom orchestri konzervatória, v orchestri Lúčnice,
v rozhlasovom symfonickom orchestri a v Slovenskej filharmónii.
V rokoch 1970-1974 pôsobil v Káhire, v Egypte, kde učil na konzervatóriu
a hral v symfonickom orchestri. Od roku 1974 pôsobil ako pedagóg
na bratislavskom konzervatóriu. Zomrel 1. 9. 1996 v Bratislave.

70

6. 2. 1890 zomrel v Rožňave István CZÉKUS, kňaz. Narodil sa 22. 12. 1818
v Gemerskej Panici. Teológiu študoval v Bratislave. Ako kňaz pôsobil
vo Váci a Kecskeméte (Maďarsko), Gemeri, Rožňave, kde dal postaviť
gymnázium, opraviť kostol a bol zakladateľom prvého pohrebníctva.
Písal kázne, ktoré i z nemčiny prekladal.
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7. 2. 1985 zomrel v Bratislave Ján PETRÁŠ, učiteľ a osvetový pracovník. Narodil sa
5. 4. 1913 v Rybníku. Absolvoval učiteľskú akadémiu v Lučenci, ako učiteľ
pôsobil v Dúžave, Klenovci, Lukovištiach, neskôr bol inšpektorom kultúry
a pracovníkom Povereníctva kultúry a informácií, riaditeľ PKO
v Bratislave, pracovník Osvetového ústavu a Výskumného ústavu kulltúry
v Bratislave. Účastník SNP.
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16. 2. 1950 sa v Muránskej Dlhej Lúke narodil Juraj KRCHA, automechanik, výrobca
ľudových úžitkových a umeleckých predmetov. ZŠ v Revúcej, Učňovská
škola Pozemných stavieb v Poprade. Vyrába valašky, črpáky, pastierske
pomôcky, kapsy, biče a korbáče. Jeho sortiment nadväzuje na majstrovstvo
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starých gemerských remeselníkov. Výrobky zdobí rôznymi technikami,
ako sú intarzia, rezba, zalievanie, atď. Mnohí z predstaviteľov rôznych
štátov dostali jeho výrobky ako spomienkové dary.
18. 2. 1860 zomrel v Revúcej Ján MAJBA, učiteľ, národnokultúrny činiteľ. Narodil sa
21. 10. 1776 vo Vyšnej Slanej. Študoval v Dobšinej a Prešove. Ako učiteľ
pôsobil v Brdárke, Slavošovciach, Jelšavskej Teplici, od roku 1808
v Nižnom Skálniku a od roku 1811 v Revúcej. Bol členom Učenej
spoločnosti malohontskej, združujúcej evanjelických vzdelancov regiónu,
v ktorej pomáhal pri zriaďovaní a udržiavaní knižnice. Pri 50. výročí jeho
pôsobenia v školstve dostal strieborný záslužný kríž od panovníka Františka
Jozefa I.

150

21. 2. 1940 sa v Ratkovskom Bystrom narodil Ondrej NAGAJ, básnik a pedagóg.
Študoval na gymnáziu v Šafárikove, slovenčinu a ruštinu na FF UK
v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor na SVŠ v Šafárikove,
od roku 1969 na SPgŠ v Turčianskych Tepliciach. Píše lyrické básne
s motívmi rodného kraja a prírody, i literatúru pre deti.

70

26. 2. 1950 sa v Rimavskej Sobote narodil Miroslav BARAN, pedagóg, hudobník,
spevák, inštrumentalista. Detstvo prežil v Ratkovskom Bystrom, kde dostal
aj základné vzdelanie. Strednú priemyselnú školu absolvoval v Tisovci,
v rokoch 1970-1974 študoval hudobnú výchovu na PF v Banskej Bystrici.
Ako pedagóg pôsobil v Tisovci, od roku 1976 v Revúcej. V rokoch 19741978 na úseku kultúrno-spoločenského života v Dome kultúry.
Je spoluautorom a realizátorom projektu špecializovanej výučby hudobnej
výchovy na ZŠ. Venoval sa folklórnym tradíciám Gemera. Bol sólistom
a inštrumentalistom vo folklórnych súboroch Mladosť, Rimavan a Lykovec.
Jeho originálny spev v gemerskom nárečí je aj na magnetofónových
kazetách či CD platniach. Venoval sa aj zborovému spevu. V rokoch 19761984 prispieval do Zory Gemera článkami o kultúrnom živote. Upravoval
ľudové piesne pre súbory a verejné rozhlasové nahrávky. Je autorom
rozhlasového cyklu relácií o Gemeri. Ocenený bronzovou medailov
Osvetového ústavu za rozvoj folklóru na Slovensku. Zomrel 2. 4. 2009
v Slovenskej Ľupči.

60

28. 2. 1930 sa v Šafárikove (Tornaľa) narodil János VERES, básnik. Študoval na
gymnáziu v Rimavskej Sobote, potom pracoval v OÚNZ v Rimavskej
Sobote v administratíve. Písal v maďarčine. Básne začal publikovať
v maďarských periodikách. Knižne publikoval od roku 1953. Laureát
Madáchovej ceny, Nositeľ Ceny Lujzy Blahovej a Ceny Pro Gemer.
Zomrel 4. 8. 1999 v Rimavskej Sobote.
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28. 2. 2000 zomrel v Košiciach Andrej GREGA, úradník, herec, metodik, priekopník
detských divadelných prehliadok. Narodil sa 16. 11. 1920 v Gelnici.
Maturoval na prešovskom gymnáziu, v rokoch 1951-1966 člen činohry
Štátneho divadla, neskôr metodik osvetového strediska, v rokoch 19731984 vedúci Krajskej správy Slovkoncertu. Bol spoluzakladateľ
a organizátor Kukučínovej Revúcej aj súčasnej Zochovej divadelnej
Revúcej, v rokoch 1968 Detskej divadelnej Revúcej, ktorá prerástla
v celoslovenskú súťaž.
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Marec
4. 3. 1815 zomrel v Tisovci František Eduard PECNÍK, organár. Narodil sa 13. 1.
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1748 v Rakove. Vyučil sa za stolára, neskôr za organára. Vandroval temer
po celej Európe, od roku 1792 pôsobil v Tisovci. Pracoval bez pomocníkov,
postavil 20 organov, najväčší z nich 12-registrový je v ev. kostole
v Kameňanoch,
ďalšie
v Ratkovskom
Bystrom,
Drienčanoch,
Hostišovciach, Hrušove, Kraskove, Lipovci, Padarovciach a i.
7. 3. 1975 zomrel v Bratislave Ján HRUŠOVSKÝ, novinár, spisovateľ. Narodil sa
4. 2. 1892 v Novom Meste nad Váhom.. V rokoch 1909/1910 študoval
v Revúcej na štátnej vyššej obchodnej škole. Pozoruhodnou časťou jeho
tvorby sú zbierky noviel, ktorými ako jeden z prvých ovplyvnil umelecké
smerovanie prvej generácie slovenskej medzivojnovej tvorby.

35

7. 3. 1905 zomrel v Martine Ján FRANCISCI-RIMAVSKÝ, spisovateľ, politik,
redaktor, prekladateľ a úradník. Narodil sa 1. 6. 1822 v Hnúšti. Študoval
v Ožďanoch, na ev. lýceu v Levoči a Bratislave, kde v roku 1843 vykonal
kandidátsku skúšku, v rokoch 1845-1847 právo na kolégiu v Prešove.
Pôsobil ako námestník profesora na Katedre reči a literatúry slovenskej
v Levoči, v rokoch 1847-1848 praktikant u podžupana Gemerskej stolice,
potom v iných župách. V rokoch 1861-1863 vydavateľ a redaktor
Pešťbudínskych vedomostí, v roku 1868 správca slovenského gymnázia
v Revúcej. Od roku 1872 žil v Martine, kde bol do roku 1898 správca
Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku. Zberateľ slovenských ľudových
rozprávok. Zaslúžil sa o založenie Matice slovenskej, zvolený za
doživotného čestného predsedu.

105

15. 3. 1840 sa v Gemerskej Panici narodil Arpád SZENTIVÁNYI, politik a verejný
činiteľ. Študoval na stredných školách v Rožňave, Levoči a Pešti, právo na
akadémii v Šárospataku. Po absolvovaní štúdií hospodáril na rodinných
majetkoch, zapájal sa do verejného a cirkevného života Gemerskej župy.
Sprvu dozorca viacerých cirkevných obcí a škôl, v roku 1886 dozorca
gemerského ev. dištriktu. Aktivizoval sa ja v politike, v rokoch 1877-1899
člen a funkcionár národnej, od roku 1899 liberálnej, po roku 1905
nezávislej strany. Publikoval v miestnych periodikách. Zomrel 28. 10. 1918
v Gemeri.

170

31. 3. 1920 sa v Sirku narodil PhDr. Ondrej LACIAK, učiteľ, osvetový pracovník
a publicista. Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi a FF UK
v Bratislave. Od roku 1941 učiteľ na viacerých ZŠ, v rokoch 1949-1952
osvetový inšpektor v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici, od roku 1952
pracovník Čs. rozhlasu v Bratislave a Košiciach, potom pracovník
Kancelárie SNR a Čs. televízie v Bratislave. Autor mnohých publikácií,
článkov a štúdií, rozhlasových a televíznych relácií, člen Gemerskej
vlastivednej spoločnosti. Zomrel 23. 5. 2002 v Bratislave.

90

Apríl
11. 4. 1895 zomrel v Hodoníne Samuel Víťazoslav KUCHTA, lekár, básnik,
prekladateľ a publicista. Narodil sa 28. 8. 1861 v Tisovci, kde vychodil
ľudovú školu. Študoval na gymnáziu v Revúcej, Rimavskej Sobote
a Bratislave, medicínu vo Viedni. Od roku 1894 bol lekárom v Hodoníne.
V rokoch 1878-79 predseda študentského spolku Zora v Bratislave, v
rokoch 1883-1885 predseda spolku Tatrín vo Viedni. Básne publikoval
v almanachoch, v Slovenských pohľadoch vyšiel preklad Schillerovej
Piesne o zvone.

6
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18. 4. 1825 zomrel v Ochtinej Ladislav BARTHOLOMEIDES, vlastivedný bádateľ,
osvietenec a buditeľ. Narodil sa 16. 11. 1754 v Klenovci, kde chodil do
školy, potom študoval na univerzite vo Wittenbergu. Pôsobil ako
vychovávateľ a učiteľ v Rimavskej Bani a v Ožďanoch, od roku 1782
v Ratkovej, nakoniec ev. farár v Ochtinej. Priekopník slovenskej etnografie,
nových metód bádania, spolutvorca vedných disciplín. Množstvo
etnografického materiálu zhromaždil v práci o Gemerskej stolici.

185

27. 4. 1965 sa v Humennom narodil Tibor ŠESTINA, pedagóg, podnikateľ, športovecbiatlonista. V roku 1983 maturoval na Gymnáziu M. Kukučína v Revúcej.
Študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Venuje sa
letnému biatlonu. Získal niekoľko majstrovských titulov, v rokoch 19821985 bol dorasteneckým a juniorským reprezentantom ČSSR v letnom
biatlone.
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29. 4. 1900 sa v Lipovci narodila Judita URBANOVÁ, ľudová spisovateľka. Pracovala ako pomocnica v Revúcej, Rimavskej Sobote a v Hrušove, v rokoch
1928-1936 v Cordobe (Argentína) . Venovala sa insitnej básnickej
a prozaickej tvorbe. V krátkych prózach a cestopisoch priblížila osudy
slovenských vysťahovalcov a opísala život v Argentíne. Používala
gemerské nárečové a gramatické prvky. Zomrela 21. 2. 1988 vo Vyšnej
Pokoradzi.
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29. 4. 1955 sa v Revúcej narodil Ľubomír ROLINEC, elektrikár, fotograf. Pracoval
v SMZ v Jelšave, neskôr v Lubeníku. Od roku 1993 je podnikateľom.
Amatérskej fotografii sa venuje od roku 1975. Tvorbu zameriaval
predovšetkým na portrét, krajinu a reklamnú fotografiu. Uspel veľmi dobre
na niekoľkých celoslovenských súťažiach – v roku 1985 v Trenčíne získal
1. miesto v súťaži krajina. V súčasnosti pracuje v oblasti technickej,
reklamnej a výtvarnej fotografie.

55

Máj
5. 5. 1930 zomrel v Revúcej Ľudovít HOZNEK, evanjelický kňaz, cirkevný
hodnostár, osvetový pracovník. Narodil sa 13. 8. 1861 v Hnúšti. Ľudová
škola v Hnúšti a Padarovciach, gymnázium v Gemeri, Rimavskej Sobote
a Kežmarku, teológiu študoval v Bratislave. Bol kaplánom o. i. v Nižnom
Skálniku, farárom v Revúcej, od roku 1923 seniorom Gemerského
seniorátu. Pomáhal pri tvorbe regionálneho týždenníka Muránvölgye,
vykonával funkciu predsedu MS.
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12. 5. 1945 sa v Hronskom Beňadiku narodil Ján KRIŽANSKÝ, výtvarník, organizátor kultúrneho a spoločenského života. Študoval propagačné výtvarníctvovýstavníctvo na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 19631972 pracoval v SMZ v Jelšave ako výtvarník propagácie, v rokoch 19721998 vedúci propagácie a reklamy v LTZ Revúca. Venuje sa olejomaľbe,
pastelu a kresbe.
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17. 5. 2000 zomrela v Langley (Kanada) Mária PRASLIČKOVÁ-PISKORIKOVÁ,
učiteľka, dramatička, scenáristka, publicistka. Narodila sa 23. 10. 1932
v Jelšave. Vyrastala v Muránskej Hute, kde chodila do ľudovej školy.
V rokoch 1945-48 meštianske škola v Revúcej. Štátne konzervatórium
v Košiciach ukončila v roku 1952. Ako herečka účinkovala v Krajskom
divadle v Nitre a Bratislave. V roku 1964 ukončila štúdium národopisu na
FF UK v Bratislave, v roku 1970 si rozšírila aprobáciu na UPJŠ v Prešove
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o pedagogiku, v rokoch 1972-1973 študovala na Moskovskej štátnej
univerzite. Venovala sa rodnému kraju, najmä jeho remeslám a duchovnej
kultúre. Spracovala drevorezbu, voštinárstvo, vápenkárstvo, furmanstvo,
košíkárstvo, brdárstvo.
17. 5. 1815 zomrel v Rožňave Štefan Vavrinec PILLMAN, lekár. Narodil sa 10. 8.
1751 vo Viedni, kde vyštudoval medicínu. V roku 1778 sa stal hlavným
lekárom Gemerskej, od roku 1802 Gemersko-malohontskej stolice.
Vykonal účinné opatrenia v čase šarlachovej epidémie a proti dobytčiemu
moru.
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18. 5. 1910 zomrel v Sobotišti Pavel BEBLAVÝ, ev. kňaz, spisovateľ. Narodil sa 16.
5. 1847 vo Vrbovciach. Patril medzi prvých maturantov Prvého
slovenského gymnázia v Revúcej, potom študoval teológiu vo Viedni. Ako
kaplán pôsobil vo Vrbovciach. Spracoval historicko-dobrodružný román
Jánošík. Zachovala sa jeho rukopisná Zbierka prostonárodných piesní
z roku 1864, v nej 102 textov piesní, medzi ktorými sú aj piesne z Revúcej
a Revúčky.
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19. 5. 1820 sa v Revúcej narodil Augustín ŠULEK, evanjelický kňaz, pedagóg
a národný buditeľ. Po štúdiu teológie sa stal ev. farárom v Ratkovej.
Zaoberal sa organizáciou školstva. Evanjelické školstvo chcel usporiadať
na základe národnej tolerancie. Zomrel 21. 9. 1890 v Ratkovej.

190

Jún
1. 6. 1820 sa narodil v Prietrži pri Senici Jozef Kvetoslav HOLUB, pedagóg, homeopat, osvetový pracovník. Od roku 1865 sa stal profesorom na Prvom
slovenskom gymnáziu v Revúcej, vyučoval aj na Učiteľskom semenisku.
Po zatvorení gymnázia sa ešte viac venoval homeopatii a botanike, tvorbe
kľúča na učovanie rastlín a hmyzu. Zanechal 54 rukopisov, medzi ktorými
sú aj učebnice matematiky a iných prírodovedných predmetov. V nich
vytvoril novú, dovtedy v slovenskom jazyku nepoznanú odbornú
terminológiu. Zomrel 12. 7. 1899 v Revúcej.

190

3. 6. 1995 zomrel v Bratislave Martin KVETKO, veterinárny lekár, politik, publicista. Narodil sa 9. 9. 1912 v Muránskej Dlhej Lúke. Študoval na Československom štátnom reálnom gymnáziu v Revúcej, veterinárne lekárstvo
v Brne, kde pôsobil ako asistent. Bol zakladateľom rady slobodného
Československa,
riaditeľom a redaktorom Rádia Slobodná Európa.
Vydával časopis Naše snahy. Počas celého svojho života pracoval
v prospech evanjelickej a. v. cirkvi, bol jej činovníkom.

15

4. 6. 1930 sa v Revúcej narodil Ján ŠIMKOVIČ, pedagóg, športovec, tréner,
publicista. Ľudovú školu, meštianku a gymnázium absolvoval v Revúcej,
telesnú výchovu a filozofiu študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave.
Venoval sa futbalu, hokeju, basketbalu, volejbalu, stolnému tenisu, branným pretekom. Basketbalu sa venoval najprv ako hráč, neskôr tréner
v Československu, v roku 1981 vo Švédskych mestách Lund a Västeras. Po
revolúcii v roku 1990 sa usadil v Bratislave. Spolu s Jánom Gurským
spracovali skriptá Zimné výcvikové kurzy.
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4. 6. 1930 sa v Muráni narodil Jozef BEŇO, akademický maliar. V roku 1950
maturoval na Gymnáziu v Revúcej. VŠ výtvarných umení v Bratislave, na
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oddelení krajinárskeho maliarstva. Venuje sa monumentálnej tvorbe, maľbe
a knižnej ilustrácii. V tvorbe sa odráža kúzelný osobitý svet patriaci
k hodnotám slovenskej maľby poslednej tretiny 20. storočia.
5. 6. 1990 zomrel v Rimavskej Sobote (pochovaný je v Muránskej Lehote) Mikuláš
SENKO, choreograf, zberateľ ľudových piesní a zvyklostí. Narodil sa 10.
9. 1922 v Muránskej Lehote.V rokoch 1965-1966 viedol folklórny súbor
Revúčan v Revúcej, neskôr súbory Čierťažeň, Rimavan, Sinec a Vršatec.
Od roku 1985 pôsobil v súbore Rimavan v Rimavskej Sobote.

20

21. 6. 1990 zomrel v Plešivci Vojtech NOVÁKOVICS, výtvarník, grafik. Narodil sa
3. 1. 1914 v Revúcej. Umeleckú priemyselnú školu vyštudoval v Budapešti,
kde pôsobil ako grafik, a podielal sa na výrobe poštových známok.
V Revúcej robil v tlačiarni pri výrobe kancelárskych tlačív, plagátov,
pozvánok, reklamných prospektov. Presťahoval sa do Plešivca, kde uplatnil
svoje umelecké schopnosti príspevkami do kroniky mesta Plešivec.

20

22. 6. 1925 zomrel v Kokave nad Rimavicou Samuel BANCÍK, náboženský
spisovateľ. Narodil sa 15. 2. 1857 v Betliari. Študoval na gymnáziu
v Rimavskej Sobote, Revúcej a Bratislave, kde skončil i teologické
štúdium. Pôsobil ako kňaz na rôznych miestach, naposledy v Kokave nad
Rimavicou. Autor náboženských článkov a básní, kultúrny a osvetový
pracovník.
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28. 6. 1870 sa v Revúcej narodil Aladár FERDINANDY, zverolekár, vynálezca. Pravdepodobne žil v Báčke. Tu 10. 1. 1899 predviedol svoj vynález, ktorým
sa dal do pohybu mechanicky odpojiť záprah koní od voza alebo koča, keď
sa splašili a zabrániť tak nešťastiu. Dr. Ferdinandy si vynález dal
patentovať vo viacerých štátoch Európy.
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29. 6. 1770 sa v Rožňave narodil Pavol MAGDA, učiteľ, geograf a štatistik. Študoval
na univerzite v Jene. Od roku 1843 člen korešpondent Uhorskej akadémie
vied. Pôsobil ako učiteľ v Spišskej Novej Vsi, Štítniku a riaditeľ gymnázia
v Gemeri. Prednášal jazyky, cirkevné dejiny, filozofiu. Autor geografickodemografických prác. Zomrel 23. 7. 1841 v Sárospataku (Maďarsko).
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Júl
3. 7. 1850 sa v Jasenovej narodil Pavol Peter ZOCH, evanjelický kňaz, sociálny
a kultúrny pracovník, redaktor, básnik, publicista. V školských rokoch
1864/1865 – 1865/1866 a 1867/1868 – 1870/1871 študoval a maturoval na
Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Spolupracoval so všetkými
aktívnymi slovenskými kultúrnymi a politickými činiteľmi. Zomrel 23. 6.
1907 v Modre.

160

15. 7. 1910 sa v Ratkovej-Repištiach narodil Pavol JAMRICH, učiteľ, dôstojník
a účastník protifašistického odboja. Študoval na gymnáziu v Rožňave,
Revúcej a Rimavskej Sobote, na vojenskej akadémii v Hraniciach na
Morave, Vysokom vojenskom učilišti v Prahe a na Vyššej pedagogickej
škole v Bratislave. Účastník SNP. Po oslobodení sa významne zaslúžil
na budovaní ZNB. V rokoch 1951-1953 prednosta odd. Povereníctva
informácií a osvety, rokoch 1953-1957 vedúci tlačového odd. SVKL,
v rokoch 1957-1959 pracovník ŠOKA, v rokoch 1959-74 učiteľ
v Bratislave, kde 18. 6. 1983 zomrel.
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20. 7. 1955 sa v Rimavskej Sobote narodil Vladimír EIBNER, strojár, lodný modelár.
Od roku 1959 býva v Revúcej, kde získal základné vzdelanie. Lodnému
modelárstvu sa venoval v rokoch 1965-1978. V Revúcej organizoval
lodnomodelárske súťaže, ktoré boli zároveň majstrovstvami Rožňavskéh
okresu. Počas svojej pretekárskej kariéry sa zúčastnil majstrovstiev ČSSR,
kde dvakrát získal striebornú medailu, dvojnásobným mastrom SSR v ktg.
EK (voľne plávajúce modely, ktoré sú vernou napodobeninou vonových
lodí), strieborným medailistom v ktg. EX (voľne plávajúce modely, ktoré sú
voľnou napodobeninou lode, alebo loď vlastnej konštrukcie), bronzovým
medailistom v ktg. EX a EK.

55

28. 7. 1855 zomrel v Jelšave Samuel FERJENČÍK, publicista, meteorológ a ovocinár.
Narodil sa 4. 12. 1793 vo Zvolene. Študoval v Banskej Bystrici, Banskej
Štiavnici, Rimavskej Sobote, Bratislave a na univerzite v Jene, kde bol
i členom mineralogickej spoločnosti. Záujem o meteorológiu vzbudil
u neho J. E. Goethe. Prispieval o. i. do Slovenských národných novín.

155

29. 7. 1775 sa v Paludzi narodil Peter Pavel ŠRAMKO, evanjelický kňaz, spisovateľ,
historik a publicista. Teológiu študoval vo Wittenbergu a Lipsku. Pôsobil
ako ev. farár v Hrachove, Dobšinej a od roku 1810 ako otcov nástupca
v Klenovci až do smrti. Bol členom učenej spoločnosti malohontskej,
v Solenniách uverejnil životopisy J. Feješa, J. Korčeka, S. Kollára, M.
Holku. Písal i duchovné piesne. Bol zostavovateľom rkp. partitúry k dielam
J. Trnavského, ktorá sa používala ako učebná pomôcka na slovenskom
gymnáziu v Revúcej. Zomrel 2. 4. 1839 v Klenovci.

235

August
8. 8. 1830 zomrel v Čerenčanoch Samuel KOLLÁR, historik. Narodil sa 14. 1. 1769
v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku. Školu navštevoval v rodisku, Ratkovskom
Bystrom, gymnázium v Ožďanoch, univerzitu v Halle a vo Wittenbergu.
Od roku 1791 rektor šľachtickej školy v Ožďanoch, od roku 1803 ev. farár
v Čerenčanoch. Člen Učenej spoločnosti malohontskej, ktorej daroval
knižnicu. V topografických príspevkoch opísal históriu regiónu, polohu
a podnebie, obyvateľstvo, výrobu i architektúru. Písal i náboženskú
literatúru.
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14. 8. 1935 sa v Revúcej narodil Alexander HOMOLA, ekonóm, numizmatik,
publicista. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Revúcej, gymnázium
v rodisku a Rimavskej Sobote, VŠ ekonomickú v Bratislave. Zaoberá sa
numizmatikou papierových platidiel. Z tohto odboru publikoval viac ako 40
odborných príspevkov, z ktorých sa mnohé dotýkajú histórie Revúcej.
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26. 8. 1850 sa v Točnici narodil Koloman BANŠELL, evanjelický kňaz, básnik,
spisovateľ, publicista. V šk. r. 1864/1865—1865/1866 a 1867/68 študoval
na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, neskôr na evanjelickej
teologickej akadémii v Prešove, jeden rok aj v Bazileji. Redigoval
Slovenské noviny v Budapešti, pôsobil ako kaplán na viacerých miestach.
Svoje básne uverejňoval v gymnaziálnych študentských časopisoch Zore
a Svit. Jeho najznámejším dielom je Atalanta z roku 1873. V roku 1880
duševne ochorel, 28. 3. 1887 zomrel v Lučenci, spáchal samovraždu.

160

27. 8. 1820 sa v Liptovskej Sielnici narodil Samo Bohdan HROBOŇ, básnik.
Študoval v Gemeri, Levoči, Bratislave a na univerzite v Halle. Pôsobil
v rodnej obci. Jeden z prvých stúpencov kodifikácie spisovnej slovenčiny.
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Zanechal rozsiahle básnické dielo. Zomrel 30. 7. 1894 v Liptovskej
Sielnici.

September
4. 9. 1960 sa v Revúcej narodil Marián MILČÁK, pedagóg, básnik, prekladateľ.
Študoval na gymnáziu v Levoči, slovenčinu a nemčinu na FF UPJŠ
v Prešove. Pôsobil ako pedagóg na niekoľkých stredných školách,
na pedagogickej fakulte v Prešove prednášal súčasnú a svetovú literatúru,
od roku 1999 na univerzite vo Varšave pôsobí ako lektor slovenského
jazyka, zároveň na Prešovskej univerzite slovenskú literatúru. Venuje sa
teórii básnického textu, pôvodnej tvorbe a umeleckému prekladu – poľština,
nemčina a ruština. Vydal niekoľko básnických zbierok – Priestupný rok
(1989), Pekné hviezdy (1992), Mramorová sieň (1992), Plnosť (1993)
a Skrytá pieseň (1995).
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6. 9. 1920 sa v Revúcej narodil Vladimír GÁL, evanjelický kňaz, historik. Gymnázium v Rimavskej Sobote, maturoval na Evanjelickom kolégiu v Prešove,
teológiu ukončil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v BA,
extérne študoval na FF UK v Bratislave klasickú filológiu. Pôsobil ako
kaplán v Tisovci, administrátor v Rim. Sobote, v rokoch 1948-1969 farár
v Tornali, kde extérne vyučoval latinčinu na miestnom gymnáziu. V rokoch
1969-1976 tajomník Slov. evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave,
kde zároveň prednášal dejiny filozofie, dejiny náboženstva, latinčinu
a teóriu hudby. V roku 1973 promovaný na doktora teológie. Od roku 1976
do svojho skonu bol riadnym farárom v Bratislave a kázal po slovensky,
nemecky a maďarsky. Je autorom viacerých historických článkov
a náboženských úvah, prispieval v periodikách Evanjelický posol spod
Tatier, Cirkevné listy a Tranovského evanjelický kalendár. Zomrel 6. 9.
1985 vo Zvolene.
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6. 9. 1985 zomrel vo Zvolene Vladimír GÁL, ev. kňaz, historik. Pozri vyššie.

25

19. 9. 1955 sa v Rožňave narodil Daniel ORAVEC, stavebný technik, tréner. ZŠ
v Jelšave, SPŠ stavebné v Rožňave. Od roku 1997 je profesionálnym
trénerom volejbalu. Počas jeho pôsobenia doviedol niekoľko družstiev
k víťazstvu, napr. v roku 1988/1989 Iskra Revúca sa stala majstrom SSR
v ktg. dorastencov. Od roku 1990 pôsobil vo funkcii trénera juniorskej
reprezentácie SR, od roku 2006 tréner volejbalu v Kazincbarcike
(Maďarsko).

55

21. 9. 1890 zomrel v Ratkovej Augustín ŠULEK, evanjelický kňaz, pedagóg a národný buditeľ. Pozri 19. 5. 1820.

120

24. 9. 1890 sa v Revúcej narodil Rudolf VIEST, armádny generál, účastník protifašistického odboja. V Revúcej navštevoval evanjelickú ľudovú školu
a od roku 1900 meštiansku školu. V roku 1905 sa rodina po otcovej smrti
presťahovala do Budapešti, kde bola centrom národného života.
Po vyhlásení mobilizácie roku 1914 nastúpil vojenskú službu, potom sa stal
vojakom z povolania. Po absolvovaní vojenskej školy vykonával
diplomatické funkcie. Počas druhej sv. vojny odsúdený na smrť, zomrel na
neznámom mieste.

120

25. 9. 1905 zomrel v Revúcej Ľudovít Adolf REUSS, evanjelický kňaz, hudobný

105

11

teoretik a zberateľ rozprávok. Narodil sa tamže 18. 4. 1822, študoval
na gymnáziu v Gemeri, na univerzite v Halle. Od roku 1848 do 1902 farár
v Revúcej, odišiel z pastoračnej služby. Spolu s A. H. Škultétym a J. D.
Čipkom pripravoval na vydanie zbierku rozprávok, tlačou nevyšli, zostali
v rkp. Aktivizoval sa pri zriadení slovenského evanjelického gymnázia
v Revúcej. Vlastnil knižnicu s 290 zv., ktorú ponúkol Národnej knižnici.
Člen Matice slovenskej.

Október
9. 10. 1850 sa v Španej Doline narodil Samuel BODICKÝ, evanjelický kňaz,
spisovateľ, prekladateľ, historik. V rokoch 1863-1869 študoval a maturoval
na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, teológiu vo Viedni. Ako farár
pôsobil v Sennom a v Ozdíne. Písal básne, humoresky a poviedky.
Prekladal z angličtiny, maďarčiny a ruštiny. Zomrel 22. 8. 1919 v Sennom.
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11. 10. zomrel v Revúcej Štefan MALIAK, osvetový pracovník, mecén. Narodil
1875 sa tamže 5. 5. 1848. Vzdelával sa samoštúdiom, spolupracoval s profesormi
Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Bol spoluzakladateľom Meštianskeho vzdelávacieho spolku a spevokolu, pokladníkom Potravného
spolku, rozširoval slov. knihy a časopisy, prispieval do slovenskej tlače.
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16. 10. sa v Mezőcsáte (Maďarsko) narodil Július KONČKO, pedagóg, publicista,
1915 organizátor kultúrneho, spoločenského a športového života. Zapojil sa
do protifašistického odboja. Bol redaktorom cyklostylovaných revúckych
povstaleckých novín Naše správy, vychádzajúcich do 31. augusta 1944.
Neskôr učil na revúckom gymnáziu, zveľaďoval profesorskú knižnicu,
kabinety, rôzne školské zbierky, staral sa o telocvičné náradie. V rokoch
1946-1948 režijne pripravil tri divadelné hry. V športovom živote
organizoval turnaje, podporoval rozvoj ľahkej atletiky, basketbalu, tenisu,
hokeja, budoval ihriská. Zomrel 8. 3. 1952 v Revúcej.
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18. 10. zomrel v Revúcej Samuel ORMIS, profesor, redaktor, publicista a ľudový1875 chovný pracovník. Narodil sa 1. 7. 1824 v Revúcej. Študoval evanjelickú
teológiu na lýceu v Bratislave. Zúčastňoval sa na činnosti mládeže pod
vedením Ľ. Štúra. Bol vychovávateľom v Rimavských Janovciach,
pomocným profesorom nemčiny a hudby v Banskej Štiavnici, kde založil
Spoločnosť podsitniansku pre lacné školské knihy a nedeľnú školu
pre baníkov, v Rožňave bol profesorom na gymnáziu, potom ev. farárom
v Nižnej Slanej, odtiaľ prešiel na revúcke gymnázium, tu organizoval
bohatý kultúrno-výchovný život. Počas mnohoročnej pedagogickej praxe
sa venoval literárnej tvorbe a publicistike.
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21. 10. zomrel v Revúcej Štefan BARTHO, železiarsky podnikateľ, cirkevný
1785 činiteľ. Narodil sa asi v roku 1749 v Revúcej. V roku 1783 sa stal prvým
inšpektorom revúckej ev. cirkvi, organizoval zbierku na výstavbu chrámu.

225

28. 10. zomrel vo Veľkých Teriakovciach Matej HOLKO st., evanjelický kňaz
1785 a kultúrny pracovník. Narodil sa v Tisovci 30. 3. 1719. Študoval
v Dobšinej, Ožďanoch, Levoči, teológiu vo Wittenbergu. Pôsobil ako ev.
kňaz v Kobeliarove, Hnúšti a N. Skálniku. V roku 1767 sa pokúsil
o založenie učenej spoločnosti v Gemeri. Autor latinských katalógov
spisovateľov českých a slovenských kníh, skôl a evanjelických farárov,
napísal 10 prác z kultúrnej a cirkevnej histórie. Na pôsobiskách zbieral
slovenskú ľudovú
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poéziu. Z jeho zbierky uverejnil niektoré historické piesne J. Kollár
v Národných spievankách.
28. 10. sa v Abonyi (Maďarsko) narodil Alexander LOVASSY, profesor,
1855 ornitológ, publicista. Pozri 8. 7. 1946.
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November
3. 11. 1985 zomrel v Rožňave (pochovaný v Revúcej) Vojtech MLYNÁRIK (pôvodne
MOLNÁR), učiteľ, účastník protifašistického odboja, kronikár. Narodil sa
9. 1. 1917 v Revúcej. Ľudovú a meštiansku školu vychodil v rodisku,
učiteľský ústav v Prešove. Zapojil sa do protifašistického odboja,
po potlačení povstania bol v horách až do oslobodenia Revúcej.
Ako pedagóg pôsobil v Revúcej a Revúčke. Bol kronikárom Revúcej,
aktívnym členom Dobrovoľného požiarneho zboru, člen SZPB.

25

12. 11. sa v Jelšave narodil Miloslav CAIS, technik, dopisovateľ, redaktor. Ľudová
1930 škola v Jelšave, gymnázium v Revúcej, Priemyselná škola geologická
a banícka v Spišskej Novej Vsi, Inštitút výrobného družstevníctva v Prahe.
Pracoval v Železorudných baniach v Železníku, vo Výrobnom družstve
Gemer v Sirku, od roku 1982 jej predseda. Odbornými článkami prispieval
do podnikových novín Banícke slovo. V roku 1944 založil a začal vydávať
mesačník Zborový informátor ev. a.v. cirkevného zboru v Revúcej, neskôr
Revúcky anjelik, stal sa jeho výkonným redaktorom.

80

14. 11. sa v Revúcej narodila Zuzana ALMÁŠIOVÁ, výtvarníčka, keramikárka.
1975 Ako 12-ročná získala na medzinárodnej súťaži detskej kresby v Delhi
(India) striebornú medailu. Po gymnáziu v Revúcej študovala na Škole
úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Od roku 1998 žije a tvorí v Revúcej.
Venuje sa výrobe umeleckej a úžitkovej keramike. Svoje diela vystavovala
na Slovensku, ale aj v zahraničí.

35

16. 11. sa v Gelnici narodil Andrej GREGA, úradník, herec, priekopník detských
1920 divadelných prehliadok. Pozri 28. 2. 2000.

90

25. 11. sa v Kráľovej Lehote narodil Anton PENZEL, evanjelický farár, ovocinár
1810 a pomológ. Vyštudoval teológiu na univerzite vo Viedni. Od roku 1836
pôsobil ako kaplán u P. Jozeffyho v Tisovci, potom farár na rôznym
miestach. Počas pôsobenia v Gemeri študoval pomologickú literatúru
a postupne ustálil sortiment ovocných stromov na 60 odrôd vyhovujúcich
našim podmienkam. Vyučoval ovocinárstvo. Bol autorom odborných
ovocinárskych a pomologických prác. Zomrel 28. 10. 1886 v Banskej
Bystrici.

200

December
6. 12. 1945 sa v Revúcej narodil Pavol FERDINANDY, fotograf, cestovateľ. Od roku
1967 sa venuje fotografovaniu, v 70.-80.-tych rokoch člen fotografického
krúžku Závodného klubu ROH LTZ v Revúcej. Venoval sa dokumentárnej
a reportážnej fotografii, predovšetkým na kultúrnych a spoločenských
akciách. V spolupráci s Botanickou záhradou SPU v Nitre sa zúčastnil
štyroch botanických expedícií v Kostarike a Equadore (1995), Peru (1996)
a v Nicaragui (1997). Fotografie z týchto ciest boli použité na výstavách
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vo viacerých múzeách Slovenska,
časopisoch a periodikách.

tiež

publikované

v odborných

15. 12. zomrel v Nitre, pochovaný v Kysuckom Novom Meste Andrej BIELEK,
1925 kňaz, publicista a národovec. Narodil sa 12. 4. 1867 v Ratkovej. Študoval
teológiu v Budapešti a Olomouci. Pôsobil ako učiteľ náboženstva vo
Wroclavi a Českom Těšíne, od roku 1920 profesor teológie v Bratislave,
od roku 1921 kanonik v Nitre. Náboženskými článkami prevažne útočného
charakteru proti pokroku, sociálnej ideológii prispieval do novín
kalendárov.
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21. 12. sa v Hrachove narodil Július MARKOVIČ, MUDr., lekár a verejný
1860 činiteľ. Študoval na gymnáziu v Revúcej, Rimavskej Sobote a Bratislave,
medicínu absolvoval v roku 1884 vo Viedni. Ako lekár pôsobil na Myjave,
od roku 1891 v Novom Meste nad Váhom, kde v roku 1897 založil a viedol
Ľudovú banku a v roku 1892 založil Považské noviny. V osobitných
brožúrkach reagoval na politické dianie. Zomrel 19. 12. 1913 vo Viedni.
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23. 12. zomrel v Bratislave Michal BODICKÝ, evanjelický kňaz, pedagóg,
1935 historik, spisovateľ, publicista. Narodil sa 25. 9. 1852 v Španej Doline.
Študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, teológiu vo Viedni a
Erlangene. V rokoch 1878-1895 farár v Pondelku, v rokoch 1920-30
prednášal na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Je autorom krátkych próz, nekrológov o slovenských spisovateľoch
a dejateľoch. Prispieval do Národných novín a Cirkevných novín. Spolu
s A. H. Škultétym koncipovali dielo Pamäti Slovenského evanjelického a. v.
gymnasia a s nim spojeného Učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci, ktoré
vyšlo v r. 1889.
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24. 12. zomrel v Revúcej Rudolf VIEST, farbiar, národovec. Narodil sa 30. 1.
1920 1854 tamže. Študoval na gymnáziu v Revúcej, neskôr v Levoči. V 80.- tych
rokoch sa usadil v Hrachove, kde bol cirkevným dozorcom. Po vzniku
Československej republiky sa stal prvým mešťanostom Revúcej.
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28. 12. zomrel v Tisovci Ivan DAXNER, kultúrny pracovník, publicista a bankový
1935 riaditeľ. Pozri 2. 2. 1860.

75

Bez presného dátumu
r. 1715 sa v Otročku narodil Michal ROTARIDES, pedagóg a literárny historik.
Bol pedagóg v Soprone a vo Witternbergu, kde zbieral materiál pre dejiny
literatúry v Uhorsku a spracoval uhorskú knižnicu. Niektoré jeho práce
sa zachovali v rukopisoch. Zomrel 15. 4. 1747 vo Wittenbergu.
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Január
5. 1. 1706 zomrel v Jelšave Eliáš SARTORIUS, náboženský spisovateľ a učiteľ.
Narodil sa v I. polroku 17. stor. asi v Tvrdošíne. Navštevoval šľachtickú
školu Jánokych v Hrachove, školy v Štítniku a Kameňanoch, študoval na
evanjelickom kolégiu v Prešove a na škole v Ratkovej. Pôsobil ako rektor
na rôznych školách, od roku 1704 evanjelický farár v Jelšave. Písal latinské
evanjelické duchovné hry.
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12. 1. 1861 zomrel v Revúcej Gustáv Maurícius REUSS, lekár. Narodil sa 4. 1. 1818
v Revúcej. Vyštudoval medicínu v Pešti a vo Viedni a roku 1844 sa stal
lekárom najprv v Miškolci, potom v rodnej Revúcej ako mestský lekár.
Zaoberal sa aj zbieraním rastlín, botanikou, vlastivedou, históriou a písal
beletrie. Za svoj krátky život napísal pomerne veľa vedeckých prác a tri
prózy. Vo svojich dielach vyzdvihol ľud ako ideál zdravého národného
života.
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23. 1. 1876 zomrel v Župčanoch Jonáš ZÁBORSKÝ, spisovateľ, historik, redaktor,
evanjelický, neskôr katolícky kňaz. Narodil sa 3. 2. 1812 v Záborí.
V rokoch 1823-1827 študoval na gymnáziu v Gemeri, absolvoval
evanjelickú teologickú akadémiu v Prešove, študoval na univerzite v Halle.
Pôsobil ako evanjelický farár v Pozdišovciach, Liptovskom Mikuláši
a Rankovciach. V roku 1842 prestúpil na katolícku vieru, pôsobil na
rôznych miestach, od roku 1853 farár v Župčanoch. Významný slovenský
spisovateľ, literárny kritik, autor historických prác.
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Február
2. 2. 1901 sa v Starej Turej narodil Michal PLEŠKO, učiteľ, osvetový pracovník.
V rokoch 1933-1938 okresný školský inšpektor v Revúcej. Zaoberal sa
problematikou osvetovej práce. Autor učebníc prírodovedy pre meštianske
školy. Zomrel 11. 4. 1962 v Bratislave.
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5. 2. 1856 sa v Győr-Szent Mártone narodil Jozef NIERENSEE, pedagóg,
organizátor hasičstva. V rokoch 1876-1880 pôsobil v Revúcej ako učiteľ na
Štátnej meštianskej škole s vyučovacím jazykom maďarským. V Revúcej
stál pri zrode dobrovoľného hasičského spolku. Na ustanovujúcej schôdzi
sa stal jeho prvým veliteľom. Zomrel 26. 8. 1934 v Lučenci.
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6. 2. 1886 sa v Ratkovej narodil Ján FALUBA, pedagóg. Študoval na gymnáziu
v Rožňave, matematiku a fyziku na univerzite v Budapešti. Účastník I.
svetovej vojny, po vojne učil na školách v Maďarsku, v roku 1919 sa vrátil
do Hnúšte. Od r.oku 1920 učil na gymnáziu v Rimavskej Sobote, od roku
1924 bol jej riaditeľom. V rokoch 1938-1945 riaditeľ gymnázia v Tisovci,
v rokoch 1945-1949 opäť riaditeľ gymnázia v Rimavskej Sobote. Zvlášť
významná je jeho celoživotná starostlivosť o chudobných a nadaných
žiakov. Zomrel 14. 12. 1949 v Rimavskej Sobote.
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14. 2. 1861 zomrel v Drienčanoch Jonatan Dobroslav ČIPKA, evanjelický farár,
spisovateľ, učiteľ a folklorista. Narodil sa 14. 6. 1819 v Tisovci. Študoval
na lýceu v Kežmarku a v Bratislave, na univerzite v Jene. Pôsobil najprv
ako vychovávateľ, od roku 1845 ako kaplán a učiteľ v Ratkovej. Od roku
1847 bol farárom v Drienčanoch, kde vyvíjal osvetovú a ľudovýchovnú
činnosť, zbieral ľudové rozprávky, ktoré vyšli vo Francisciho zbierke
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Slovenských povestí a v
povestiach.

Škultétyho a Dobšinského Slovenských

18. 2. 1886 zomrel v Nadlaku (Rumunsko) Adalbert VENICH, notár, literát
a národnokultúrny pracovník. Narodil sa okolo roku 1830 v ?. V 50. rokoch
19. storočia pôsobil ako úradník v Bátke, od roku 1859 notár v Tisovci, od
roku 1872 v Nadlaku. Počas pôsobenia v Bátke sa spriatelil a literárne
spolupracoval s Ľ. Kubánim, vydával rkp. časopis Besedník. Organizátor
ochotníckeho divadla v Tisovci, zakladajúci člen Matice slovenskej
a revúckeho gymnázia, rozširovateľ slovenských periodík, kalendárov.
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25. 2. 1831 zomrel v Klenovci Pavol ŠRAMKO, evanjelický kňaz, jazykovedec,
spisovateľ a veršovník. Narodil sa 13. 2. 1743 v Revúcej. Študoval o. i.
v Ratkovej, Kežmarku, Bratislave a vo Viedni. Pôsobil ako farár v Paludzi,
Partizánskej Ľupči a od roku 1793 v Klenovci. Písal veršované prejavy,
básne, korešpondenciu. Napísal Československú gramatiku – liternici, ktorú
vydal J. Palkovič a bola zavedená ako učebnica pre slovenské školy.
Písal duchovné piesne.
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26. 2. 1871 sa v Revúcej narodil Fedor ORMIS, evanjelický kňaz, publicista. Študoval
na gymnáziu v Banskej Bystrici, maturoval v Banskej Štiavnici. Neskôr
poslucháč teológie v Bratislave a Erlangene. V roku 1897 vysvätený
za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Liptovskom Mikuláši a v Petrovci. Od roku
1897 farár bingulsko-erdevickej cirkvi v Chorvátsku. Pracoval na udržovaní
a prehlbovaní národného povedomia medzi dolnozemskými Slovákmi.
Zomrel 5. 7. 1924 v Bingule (Chorvátsko).
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Marec
2. 3. 1926 sa v Plešivci narodil Věroslav HOTOVÝ, nástrojár, fotograf. Vyučil sa
za nástrojára v Prvotíne. V rokoch 1958-1989 býval v Revúcej. Pracoval
ako nástrojár a opravár optických prístrojov v SMZ Lubeník. Zaoberal sa
fotografickou tvorbou. Robil predovšetkým dokumentárnu fotografiu
z pracovísk SMZ v Lubeníku, z mesta Revúca, Muránskej doliny.
Fotografoval flóru a faunu súčasného Národného parku Muránska planina.
Pre históriu Revúcej sú cenné dokumentárne a výtvarné fotografie
z divadelných hier naštudovaných revúckymi divadelnými ochotníkmi.
Od roku 1992 býva v Prvotíne (ČR).
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6. 3. 1956 sa v Rožňave narodil Dušan CHRAPÁN, elektrikár, športovec-biatlonista,
tréner. Pôsobí v Revúcej od roku 1967. Ako pretekár sa letnému i zimnému
biatlonu venuje od roku 1979, ako tréner od roku 1993. Je majstrom ČSSR
v Dukelskom preteku brannej zdatnosti. Do konca roka 1999
je šesťnásobným majstrom Slovenska, 12-krát v letnom a 4-krát v zimnom
biatlone. V roku 1993 mu bol udelený titul Majster športu a v roku 1998
Zaslúžilý majster športu.
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7. 3. 1881 zomrel v Lučenci Karol TERRAY, pedagóg a publicista. Narodil sa 13.
11. 1812 v Rozložnej (okr. Rožňava). Študoval na evanjelickom lýceu
v Bratislave a na univerzite v Berlíne. Pôsobil ako učiteľ na rôznych
miestach, v rokoch 1850-1869 na gymnáziu v Ožďanoch a v Rimavskej
Sobote, od roku 1869 v Lučenci. Organizátor stredného školstva na Gemeri
a Novohrade, autor stredoškolských učebníc a článkov v periodikách.
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9. 3. 1891 zomrel v Badíne August Horislav KRČMÉRY, evanjelický farár,
hudobný skladateľ a publicista. Narodil sa 1. 11. 1822 v Hornej Mičinej.
Študoval na gymnáziu v Gemeri, na lýceu v Bratislave a Banskej Štiavnici,
teológiu vo Wittenbergu. V rokoch 1844-1847 pôsobil ako evanjelický
kaplán v Tisovci, neskôr farár v Liptovskom Mikuláši, Hronseku a Badíne.
Písal básne, články, národopisné príspevky, prekladal. Ako hudobný
skladateľ zhudobnil texty mnohých básnikov, vydal spevník. Autor
menších klavírnych skladieb, znalec slovenskej ľudovej piesne.
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16. 3. 1866 sa v Ratkovej narodila Izabela TEXTORISOVÁ, poštová úradníčka
a prvá slovenská botanička – amatérka. Pôsobila na pošte v Blatnici,
no zaujímala sa najmä o botaniku, tu zistila viaceré druhy a lokality
vzácnych rastlín. Spolupracovala s A. Kmeťom, J. Ľ. Holubym a i.
Celoživotné dielo zhrnula v práci O turčianskej flóre, ktorá zostala v rkp.
Venovala sa i práci v ženskom hnutí, spolupracovala s predstaviteľkami
Živeny. Zomrela 12. 9. 1949 v Krupine, pochovaná je v Martine.
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21. 3. 1861 zomrela v Prešove Zuzana MORAVČÍKOVÁ, poetka. Narodila sa v roku
1817 v Klenovci, kde chodila do školy. Po roku 1848 žila v Rimavskej
Sobote, s manželom organizovala podporu slovenského povstania 1848/49
v Gemeri. Zúčastnila sa príprav Sl. národného zhromaždenia a stáleho
národného výrobu v roku 1861 v Martine. Autorka vlasteneckej poézie
piesňového typu, ktorú v roku 1842 uverejnila v almanachu Nitra.
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28. 3. 1916 sa v Turčoku narodil Martin KRIAK, učiteľ, dendrológ. Navštevoval
Obchodnú školu v Dobšinej, Učiteľský ústav v Lučenci. Biológiu, geológiu
a zemepis študoval na UK v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na ľudových
školách v Turčoku, Rovnom, Nandraži, Lubeníku, Rozložnej a Rožňave,
neskôr školský inšpektor v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach. V rokoch
1954-1960 riaditeľ gymnázia v Revúcej. Od roku 1976 do dôchodku
pracoval ako dendrológ v Št. kultúrnom majetku v Betliari, je autorom
viacerých odborných článkov a publikácie Prírodný park v Betliari. Zomrel
9. 5. 1987 v Rožňave.
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Apríl
6. 4. 1941 sa v Železníku narodil Ján GEŠKO, pedagóg, divadelný ochotník, režisér,
recitátor. Základné vzdelanie získal v Železníku, Revúcej a v Sirku.
V rokoch 1960-1964 študoval slovenský jazyk – literatúru a dejepis na
Pedagogickom inštitúte v Košiciach. V rokoch 1971-1973 absolvoval
diaľkové školenie režisérov detských divadelných súborov v Bratislave.
V rokoch 1983-1987 učil na SOU textilnom v Revúcej, od roku 1987
pracoval v Inštitúte zahraničného obchodu a vzdelávania v Bratislave.
Každoročne organizuje festivaly záujmovej umeleckej činnosti pre žiakov
SOU v oblasti hovoreného slova, hudby, spevu a tanca.
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6. 4. 1991 zomrel v Revúcej Ján JASENKA, pedagóg, ľudový hudobník, primáš,
spevák, zberateľ ľudových piesní. Narodil sa 30. 3. 1928 v Sirku. Študoval
na Štátnej učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici. Ako pedagóg pôsobil
v Budinej, Sirku, Ratkovskom Bystrom a v Ratkovej. V roku 1961
sa natrvalo usadil v Revúcej. Už ako študent vytvoril kapelu s huslistom
Gustávom Krištofom. V roku 1973 stál pri zrode folklórneho súboru
Lykovec v Revúcej. V rokoch 1985-1990 viedol ľudovú hudbu folklórneho
súboru Sinec v Hnúšti. V rozhlase a televízii nahral množstvo gemerských
ľudových piesní, ktoré zbieral a upravoval. Bol výrobcom ľudových
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hudobných nástrojov – píšťaliek, fujár aj cimbalov.
10. 4. 1956 sa v Žiline narodil Michal HUDÁK, architekt, výtvarník. ZŠ v Jelšave,
Gymnázium M. Kukučína v Revúcej, VŠ technická v Bratislave.
Architektúru študoval na Kráľovskej VŠ technickej v Štokholme. Žije
a tvorí vo Švédsku. Ilustroval najmä knihy pre deti, z toho boli tri vlastné.
Používa techniky litografie, leptu, mezzotinty, suchej ihly, linorytu.
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13. 4. 1906 zomrel v Budapešti Daniel BACHÁT-DUMNÝ, evanjelický farár,
spisovateľ a prekladateľ. Narodil sa 18. 6. 1840 v Ratkovej. Študoval
teológiu v Prešove a Viedni, pôsobil ako farár v Pribyline a v Budapešti.
Organizátor ochotníckeho divadla. Pričinil sa o oživenie Slovenského
spolku v Budapešti, v roku 1874 spoluzakladateľ časopisu Dunaj. Po roku
1880 sa vzdal tvorby poézie a prózy a venoval sa prekladaniu z maďarčiny
do nemčiny.
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14. 4. 1916 zomrel v Ružomberku Mieroslav KOVALEVSKÝ, evanjelický kňaz,
pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 21. 5. 1838 v Čankove. Teológiu a filozofiu
študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. V roku 1863 ordinovaný za
kňaza, potom ako kaplán pôsobil v Skalici ako vychovávateľ troch dcér V.
Paulínyho-Tótha. V rokoch 1867-1874 profesor na Prvom slovenskom
gymnáziu v Revúcej, zároveň na Dievčenskom vychovávacom ústave.
Zameriaval sa na metodiku vyučovania matematiky, prírodných vied,
náboženstva a slovenčiny. Napísal učebnicu dejepisu, cirkevných dejín
a dejín maďarskej literatúry. Prekladal romány a novely. V roku 1898
mu vyšli Dejiny evanj. a. v. cirkvi ružomberskej a niektoré dávnejšie deje
výsadného mesta Ružomberka.
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20. 4. 1981 zomrel v Sabinove Ľudovít Pavel SÝKORA, učiteľ, včelár. Narodil sa 16.
3. 1897 v Bardejove. Študoval na gymnáziu v Gemeri a na Učiteľskom
ústave v Prešove. Pôsobil ako učiteľ na rôznych miestach východného
Slovenska. Popri pedagogickej činnosti sa venoval i ľudovýchove a osvete.
Najväčšie úspechy dosiahol vo včelárstve. Prispieval do odborných
periodík.
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21. 4. 1796 zomrel v Banskej Bystrici Michal SINOVIC, evanjelický farár,
náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Narodil sa 3. 11. 1732
v Banskej Bystrici. Absolvoval univerzitu vo Wittenbergu. Pôsobil ako
učiteľ a farár o. i. v Ratkovej a na ďalších miestach, od roku 1785
superintendant v rodisku. Po vydaní tolerančného patentu vysvätil
za kňazov 52 kandidátov. Autor teologickej dizertácie a pohrebnej kázne.
Známy rečník.
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25. 4. 1706 sa v Necpaloch narodil Andrej ŠMÁL, evanjelický farár, náboženský
spisovateľ a literárny historik. Absolvoval univerzitu vo Wittenbergu,
od roku 1751 pôsobil ako farár v Ratkovej. Zaoberal sa štúdiom a históriou
evanjelickej cirkvi a jej predstaviteľmi v Uhorsku. Zostavil abecedne
usporiadaný zoznam literárne činných dejateľov Turca, ktorý je prvou
regionálnou bibliografiou na Slovensku. Zomrel 30. 12. 1766 v Ratkovej.
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27. 4. 1811 zomrel v Nižnom Skálniku Michal SABÓ, evanjelický farár a knihovník.
Narodil sa 31. 8. 1761 vo Vyšnom Skálniku. Študoval na gymnáziu
v Ožďanoch a Bratislave, teológiu na univerzite v Jene, v roku 1792
vysvätený za kňaza. Pôsobil v Rimavskom Brezove, Ratkovej a Nižnom
Skálniku. Osvietenský vzdelanec, člen a knihovník Učenej spoločnosti
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malohontskej. Publikoval v Soléniách.
28. 4. 1881 zomrel v Banskej Bystrici Ján BOTTO, básnik. Narodil sa 27. 1. 1829
vo Vyšnom Skálniku. Študoval v Ožďanoch, Levoči a zememeračstvo
v Pešti. Vykonával zememeračské práce v Gemeri, Turci, v Banskej
Štiavnici a od roku 1870 v Banskej Bystrici. Finančne podporoval Maticu
slovenskú a revúcke gymnázium. Prispieval do literárnych periodík.
Popredný štúrovský básnik,
predstaviteľ slovenského literárneho
romantizmu.
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Máj
1. 5. 1821 sa v Dobšinej narodil Pavol SONTÁG, podnikateľ a verejný činiteľ.
Ľudovú školu navštevoval v Gemeri, strednú školu v Kežmarku, právo
v Bratislave. Pôsobil ako štátny zástupca, od roku 1845 ako tabulárny
sudca Gemerskej župy, neskôr majiteľ pecí a hámrov v Štítniku. Od roku
1863 dozorca gemerského evanjelického seniorátu. Zomrel 31. 3. 1893
v Dolnom Kubíne.
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4. 5. 1856 sa v Banskej Štiavnici narodil Samo DAXNER, advokát, statkár, politik,
kultúrny pracovník. V rokoch 1865-1874 študoval a maturoval na Prvom
slovenskom gymnáziu v Revúcej, právo v Budapešti. Ako advokát
obraňoval slovenských národovcov proti útokom maďarských šovinistov.
V kultúrnej a osvetovej práci sa zameral na povznesenie kultúrnej
a vzdelanostnej úrovne slovenského ľudu. V Tisovci založil hasičský
spolok, slovenský spevokol, organizoval koncerty, režíroval divadelné
predstavenia a opery. Zomrel 27. 4. 1949 v Tisovci.
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14. 5. 1886 zomrela v Tisovci Zuzana LOJKOVÁ-ZAJACOVÁ, publicistka
a spisovateľka. Narodila sa tamže 3. 12. 1848, kde navštevovala aj ľudovú
školu. Žila v rodisku a Revúcej. Autorka próz pre deti a mládež
s moralisticko-didaktickým zameraním, ktoré publikovala v Sokole, Orle,
Tatrane, Včielke a Živene. Od roku 1880 členka výboru Živeny.
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23. 5. 1876 zomrel v Zlatých Moravciach Janko KRÁĽ, básnik a revolucionár.
Narodil sa 24. 4. 1822 v Liptovskom Mikuláši. Študoval na gymnáziu
v Gemeri, na lýceu v Levoči a Kežmarku. V roku 1842 prišiel na lýceum
do Bratislavy, kde pracoval v Ústave reči a literatúry slovenskej. Pôsobil
na rôznych miestach, v meruôsmych rokoch revolucionár – väznený
v Šahách. Známy štúrovský básnik, na sklonku života sa izoloval
od verejného života, zomrel na týfus.
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31. 5. 1901 zomrela v Tisovci Mária DAXNEROVÁ, osvetová pracovníčka,
publicistka. Narodila sa 18. 8. 1822 v Tisovci. Venovala sa osvetovej práci,
zdôrazňovala potrebu vzdelávania slovenských žien, propagovala slovenskú
tlač a spisbu. Podporovala Prvé slovenské gymnázium v Revúcej.
Mravoučné poviedky publikovala v periodikách Dennica, Slovenské listy,
Obzor, a iných.
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Jún
1. 6. 1936 sa v Drahňove narodil László KONCSOL, pedagóg a básnik. Maturoval na
maďarskom gymnáziu v Komárne, na FF UK v Bratislave študoval odbor
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slovenčina-maďarčina. Učil na ZŠ v Rimavskej Sobote a Gemerskej Vsi,
neskôr pracoval ako redaktor maďarskej sekcie Slovenského vydavateľstva
krásnej literatúry, potom redaktor literárneho časopisu Irodalmi Szemle.
Ako básnik sa predstavil knihami veršov pre deti. Prekladal viacerých
slovenských autorov, ako napr. J. Kráľ, M. Rúfus, V. Šikula, V. Beniak,
D. Tatarka a i.
2. 6. 1871 zomrel v Tisovci Gustáv LOJKO, pedagóg a spisovateľ. Narodil sa tamže
4. 12. 1843. Študoval o. i. na gymnáziu v Rimavskej Sobote, 3 roky
filozofiu a teológiu vo Viedni. Od roku 1866 pôsobil ako profesor
klasických jazykov a slovenskej reči a literatúry na gymnáziu v Revúcej.
V roku 1868 predniesol básnický príhovor na akadémii pri príležitosti
založenia Národného divadla v Prahe. Zostavovateľ slovenského národného
zábavníka Tatran. Autor príležitostnej poézie – vydal 3 zbierky, prózu
uverejňoval v periodikách. Autor historických článkov, besedníc a fejtónov.
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6. 6. 1796 sa v Nagybarci (Maďarsko) narodil Samuel BALOG, evanjelický
reformovaný farár a filozof. Gymnázium v Rimavskej Sobote a na
teologickej akadémii v Sárospataku. Pôsobil ako kaplán v Žípe, farár
v Otročku, Neporadzi a v Širkovciach. Zaoberal sa filozofiou a estetikou,
teologickou históriou, písal poviedky a básne, prekladal. Zomrel 15. 10.
1867 v Širkovciach.

215

7. 6. 1816 sa narodil v Revúcej Július Gustáv REUSS, inžinier, zberateľ slovenských
ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik. Vyštudoval za inžiniera.
Spolu s otcom a bratmi sa podieľal na zbieraní a upravovaní slovenských
ľudových rozprávok. Pracoval aj v oblasti hudobnej teórie, kde spolu
s bratom Ľudovítom vydal Základné pravidlá súzvuku. Ako inžinier
projektoval novšiu budovu Prvého slovenského gymnázia v Revúcej
a na tie časy pozoruhodnú stavbu mestského hostinca. Zomrel 21. 4. 1872
v Revúcej.
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9. 6. 1861 sa v Držkovciach narodil Antal NEOGRÁDY, maliar a ilustrátor. Študoval
kreslenie na Kresliarskej škole v Budapešti, v rokoch 1886-1890 na
výtvarnej akadémii v Mníchove. V rokoch 1893-1931 pôsobil na výtvarnej
akadémii v Budapešti. Celý život navštevoval Slovensko, kde čerpal
motívy, o. i. aj v Tisovci. Pre bulharského cára F. Coburga namaľoval veľa
obrazov s motívmi jeho majetkov na Slovensku (o. i. Veľký Blh). Zomrel
19. 12. 1942 v Alagu (Maďarsko).
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13. 6. 1891 sa v Čate narodil Július SOMMER (pôvodne NYÁRI), učiteľ,
ľudovýchovný pracovník, divadelník, organista, kronikár mesta. V roku
1919 bol správcom a učiteľom Štátnej ľudovej školy a zároveň
organistom v evanjelickom kostole v Revúcej. Bol aktívnym funkcionárom
v spolkoch Sokol, Matica slovenská, v Dobrovoľnom hasičskom zbore.
Od roku 1933 založil a písal kroniku mesta Revúca. Hrával divadlá
a režíroval. Zomrel asi v roku 1958 v ?.
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17. 6. 1911 sa v Rákošskej Bani narodil Anton SEKERKA, pedagóg, organizátor
verejného a kultúrneho života. Ľudová škola a gymnaziálne štúdiá
v Revúcej, maturoval v Banskej Štiavnici. Pracoval ako pedagóg v Sáse,
Ratkovskom Bystrom a v Muráni, tiež na niekoľkých stredných školách
v Revúcej. V Ratkovskom Bystrom inicioval výstavbu novej budovy školy,
domu kultúry, vybudovanie cesty, v Revúcej organizátor kultúrneho
a spoločenského života, napr. Kukučínovej Revúcej.
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24. 6. 1951 sa v Rožňave narodil Milan CHRAPÁN, pedagóg, športovec, tréner.
Študoval na PF v Banskej Bystrici. Od roku 1986 pôsobí v Revúcej ako
stredoškolský učiteľ telesnej výchovy. Dukelskému preteku brannej
zdatnosti, letnému a zimnému biatlonu sa venuje od roku 1975, ako tréner
pôsobí od roku 1991. Ako pretekár aj tréner zožal veľmi pekné úspechy
v týchto športových disciplínach.
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25. 6. 1901 sa v Ratajoch (Česká republika) narodil František HAJNÝ, úradník,
entomológ – zberateľ. Maturoval na gymnáziu v Prahe. Entomológii (veda
o chrobákoch) sa venoval už ako gymnazista. Prevažná časť jeho zbierky
chrobákov je z okolia Revúcej, najmä z Muránskej a Silickej planiny. Člen
Československej neskôr Slovenskej entomologickej spoločnosti. Zomrel
29. 1. 1972 v Revúcej.
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26. 6. 1946 sa v Balassagyarmate (Maďarsko) narodil Zoltán BOHUŠ, fúkač skla,
elektrikár, filmár-amatér. Vyučil sa za elektrikára v Rožňave, pracoval
v SMZ v Jelšave, v Lykových text. závodoch v Revúcej. V Závodnom
klube sa v roku 1969 najviac pričinil o zrod filmového krúžku, ktorého bol
vedúcim až do svojej smrti. Jeho filmy boli ocenené na rôznych súťažných
prehliadkach amatérskych filmov. Zomrel 9. 3. 1989 v Rožňave.
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Júl
7. 7. 1946 zomrel v Revúcej Ján BROCKO, básnik. Narodil sa 1. 3. 1924 tamže.
Študoval na gymnáziu v Rožňave a Tisovci, v roku 1943 začal študovať
právo na univerzite v Bratislave. V lete 1944 sa zapojil do SNP. Pôsobil
ako redaktor povstaleckých novín v Revúcej, kde publikoval aktivistické
články a poéziu. Počas SNP ochorel na TBC, liečil sa v Tatrách.
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8. 7. 1946 zomrel v Keszthelyi (Maďarsko) Alexander LOVASSY, profesor,
ornitológ, publicista. Narodil sa 28. 10. 1855 v Abonyi (Maďarsko).
Študoval na poľnohospodárskej akadémii v Debrecíne a na univerzite
v Budapešti, v rokoch 1876-1889 učiteľ na dievčenskej meštianskej škole
v Revúcej. Venoval sa štúdiu a preparácii vtákov, skúmal vtáctvo Gemera,
neskôr najmä Balatonu. Prispieval do domácich a zahraničných odborných
časopisov, v roku 1894 člen Uhorskej ornitologickej centrály.
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19. 7. 1856 sa v Sučanoch narodil Ján Miloslav HODŽA, evanjelický kňaz, osvetový
pracovník, publicista. Ľudovú školu absolvoval v Sučanoch, gymnázium
v Martine, Revúcej a Rožňave, v rokoch 1974-1976 poslucháč teologickej
fakulty vo Viedni. Súčasne študoval aj medicínu, ale štúdium nedokončil.
Bol pomocným kaplánom, neskôr farárom v Sučanoch. Počas štúdií
v Revúcej vyvíjal aktivity v školskom hudobnom súbore, vo Viedni
podpredseda spolku Tatran. Odbornými článkami o záhradníctve,
ovocinárstve, včelárstve, histórii a archeológii prispieval do rôznych novín
a časopisov. Je autorom krátkej biografie Jána Orságha. Od roku 1926 žil
v Modre, kde 7. 5. 1941 zomrel.
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23. 7. 1841 Zomrel v Sárospataku (Maďarsko) Pavol MAGDA, učiteľ, geograf
a štatistik. Pozri 29. 6. 1770.
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24. 7. 1896 sa v Jelšave narodil Ľudovít MIKULÁŠ, včelár-výskumník. Základné
vzdelanie získal v rodisku, tu pôsobil ako úradník, včelársky výskumník.
Ustálil rámikovú mieru 45x30 cm. Uplatňoval vzdušné zimovanie pomocou
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machu, zimné napájanie v úli, napájanie včiel po prvom prelete slanou
vodou, zimovanie bez peľu a pod. Odborné články publikoval v časopise
Včelár a novinách Szabad Földműves. Vyznamenaný striebornou plaketou
a odznakom Slov. zväzu včelárov. Zomrel 1. 8. 1977 v Revúcej.

August
3. 8. 1741 sa vo Vrádišti narodil Michal SEMIAN, evanjelický farár, básnik,
prekladateľ. Študoval teológiu na univerzite v Halle a Jene. Pôsobil na
rôznych miestach, o. i. v roku 1774 ako rektor nižšieho gymnázia
v Ratkovej. Plodný autor príležitostných časomerných básnických skladieb
v češtine a latinčine. Zaoberal sa i vlastivedným bádaním. Vydal prácu
z dejín Uhorska. Prekladal z maďarčiny. Zomrel 29. 4. 1812 v Pezinku.
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5. 8. 1971 zomrel v Prahe (?) Karel LITTLOCH, pedagóg, ochotník, organizátor
kultúrneho a spoločenského života. Pozri 29. 1. 1890.
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10. 8. 1751 sa vo Viedni narodil Štefan Vavrinec PILLMAN, lekár. Pozri 17. 5. 1815.
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13. 8. 1861 sa v Hnúšti narodil Ľudovít HOZNEK, evanjelický kňaz, cirkevný
hodnostár. Pozri 5. 5. 1930.
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21. 8. 1881 sa v Revúcej narodil Ľudovít FERDINANDY, organizátor hasičstva.
V rodnom meste sa vyučil za obuvníka, zdokonalil sa v Rimavskej Sobote,
Ózde a v Miškolci. Ako 25-ročný vstúpil do Dobrovoľného hasičského
zboru v Revúcej. V roku 1924 poverený zriadením Okresnej hasičskej
jednoty v Revúcej, stal sa jej okresným dozorcom, neskôr riadny člen
výboru Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Zomrel 30. 9. 1944
v Revúcej.
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25. 8. 1886 zomrel v Jelšave Ján Samoslav HOZNEK, veršovník. Narodil sa 29. 9.
1816 vo Vyšnej Pokoradzi. Študoval v Levoči a v Halle. Už počas štúdií
v Levoči pôsobil v slovenskej spoločnosti, pokúšal sa o preklady
z maďarčiny a latinčiny, no vo svojej básnickej tvorbe podliehal vplyvom
maďarizácie.
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25. 8. 2006 zomrel v Revúcej Gustáv FRÁK, technik, regionálny historik, prekladateľ,
archivár, publicista. Narodil sa v Sirku 1. 3. 1913. Ľudovú školu
navštevoval v Sirku, Československé štátne reálne gymnázium v Revúcej.
Diaľkovo študoval na Priemyselnej škole baníckej a geologickej v Spišskej
Novej Vsi. Od roku 1927 baník v banskom závode v Lubeníku, neskôr tu
pracoval ako technik. Po roku 1945 pracoval ako technik vo viacerých
banských závodoch na Slovensku. Od roku 1962 až do dôchodku pôsobil
ako vedúci výstavby závodu v SMZ v Lubeníku. Spracoval regionálne
dejiny Gemera-Malohontu, rozvoj baníctva a železiarstva v regióne, ktoré
úzko súvisí s históriou Revúcej. Napomáhal rozvoju GemerskoMalohontskej vlastivednej spoločnosti. Spracoval katalóg archívov
Gemerského seniorátu ev. a.v. cirkvi a Evanjelického a.v. cirk. zboru
v Revúcej a Štítniku. Jeho články boli uverejňované v regionálnych
týždenníkoch, odborné články boli publikované v Obzoroch Gemera, a tiež
ako súčasť publikácií Vlastivedné štúdie Gemera.
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27. 8. 1861 sa v Revúcej-Mokrej Lúke narodil Pavol TERRAY, lekár a univerzitný
profesor. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote a Rožňave, medicínu
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na univerzite v Budapešti. Prednášal na univerzite internú medicínu,
venoval sa výskumu pľúcnych chorôb a chorôb súvisiacich s látkovou
výmenou – najmä diabetu. Autor odborných článkov, ktoré publikoval
v periodikách. Spoluautor príručky internej medicíny. Zomrel 20. 11. 1926
v Budapešti.
28. 8. 1861 sa v Tisovci narodil Samuel Víťazoslav KUCHTA, lekár, básnik,
prekladateľ a publicista. Pozri 11. 4. 1895.
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29. 8. 1921 sa v Jelšave narodil Ľudovít HAJSTER, pedagóg, publicista. Ľudovú
školu, meštianku a jednoročný učebný náukobeh absolvoval v rodisku,
učiteľský ústav v Lučenci a Banskej Bystrici, Vyššiu pedagogickú školu
v Prešove. Ako pedagóg pôsobil v rokoch 1946-1953 v Jelšave, v rokoch
1954-1955 v Kameňanoch, v rokoch 1955-1968 v Lubeníku. Do roku 1982
učil v Revúcej, kde sa usadil. Bol archivárom mesta Jelšavy. Venuje sa
histórii, spracúva osídľovanie historického Gemera, jeho dejiny, najmä
mesta Jelšava. Publikoval odborné články, úvahy a state vo viacerých
periodikách.
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31. 8. 1761 sa vo Vyškom Skálniku narodil Michal SABÓ, evanjelický farár
a knihovník. Pozri 27. 4. 1811.

250

September
1. 9. 1996 zomrel v Bratislave Pavol PROFANT, pedagóg, hudobník. Pozri
4. 2. 1940.
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15. 9. 1961 sa v Revúcej narodil Anton BEĽÁK, pedagóg, športový strelec, tréner.
Študoval na Gymnáziu M. Kukučína v Revúcej, PF UPJŠ v Prešove.
Športovej strelbe sa venuje od roku 1973 najprv ako pretekár, neskôr ako
tréner. V rokoch 1977-1980 viackrát majster SSR v štandardnej
a ľubovoľnej malorážke a vo vzduchovej puške, v roku 1980 sa stal
majstrom ČSSR vo vzduchovej puške na 40 rán. V súčasnosti štátny tréner
v športovej streľbe.
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17. 9. 1966 sa v Humennom narodil Vladimír ŠESTINA, športovec-biatlonista. ZŠ
a gymnázium v Revúcej. Venuje sa letnému biatlonu, žiacky reprezentant
SSR a ČSSR, majster v rokoch 1982 a 1983 v streleckom súboji družstiev.
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21. 9. 1761 sa v Mokrej Lúke (okr. Rožňava) narodil Matej HALUŠKA, evanjelický
farár, publicista a učiteľ. Študoval o. i. v Ratkovej, Modre a Levoči. Pôsobil
ako farár v Pondelku, od roku 1785 v Ožďanoch a v Kokave nad
Rimavicou. Člen Učenej spoločnosti malohontskej, podporovateľ
a zakladateľ tzv. šulekovej knižnice, ktorej venoval knihy. Publikoval
v ročenke Solennia. Zomrel 23. 12. 1831 v Kokave nad Rimavicou.
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25. 9. 1921 sa v Rožňave narodil Miroslav ROVNÝ, pedagóg, športovec, tréner.
Študoval telesnú výchovu a zemepis na FF UK v Bratislave. V rokoch
1927-1947 býval v Revúcej, v rokoch 1945-1947 učil na Štátnom
gymnáziu v Revúcej. Pretekal za VŠ Bratislava v ľahkej atletike, stolnom
tenise, volejbale, basketbale a hádzanej. Pôsobil 45 rokov v Českosl. zväze
telesnej výchovy v rôznych funkciách. Napísal niekoľko statí do Zborníkov
prác fakulty a vedeckých telovýchovných časopisov. Zomrel 17. 12. 1991
v Bratislave.
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29. 9. 1976 sa v Revúcej narodila Zuzana HÁKOVÁ, pedagogička, poetka. Základné
vzdelanie v Sirku, gymnázium v Revúcej, Pedagogická fakulta UMB
v Banskej Bystrici. Učí v Revúcej. Svoje verše uverejnila v periodikách
Revúcke listy, Nové slovo, Učiteľské noviny a i. Od roku 1996 členkou
Literárneho klubu Litera v Banskej Bystrici.
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29. 9. 1816 sa vo Vyšnej Pokoradzi narodil Ján Samoslav HOZNEK, veršovník. Pozri
25. 8. 1886.
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29. 9. 1926 zomrel v Revúcej Július BOTTO, advokát, historik a kultúrny činiteľ.
Narodil sa 24. 7. 1848 v Rozložnej. Študoval na gymnáziu v Rimavskej
Sobote, Levoči a Spišskej Novej Vsi, teológiu a právo na kolégiu
v Prešove. Pôsobil ako profesor na gymnáziu v Revúcej, v rokoch 18761920 ako advokát, potom ako správca gymnázia a verejný notár v Revúcej.
Popredný predstaviteľ národného a kultúrneho života v Gemeri.
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30. 9. 1851 sa v Chvaleticiach (ČR) narodil Václav VRANÝ, učiteľ, botanik
a múzejník. Študoval na gymnáziu v Revúcej. Pôsobil ako učiteľ
na rôznych školách, o. i. od roku 1869 ako pomocný učiteľ a obecný notár
v Drienčanoch, od roku 1871 ako učiteľ v Kyjaticiach. Od roku 1921 žil
na dôchodku v Tisovci, kde sa zaslúžil o botanický výskum jeho okolia.
Zanechal rozsiahly herbár, ktorého časť je uložená v SNM v Bratislave.
Zomrel 8. 9. 1929 na vrchu Tŕstie, pochovaný v Tisovci.
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Október
3. 10. 1991 zomrel v Revúcej Ladislav BERECZ, strojný inžinier, automobilový
pretekár. Narodil sa tamže 26. 6. 1962. ZŠ a gymnázium absolvoval
v Revúcej, študoval strojné technológie na Vysokom učení technickom
v Brne. Je dvojnásobným majstrom SR v automobilových súťažiach.
V roku 1990 získali so spolujazdcom Ivanom Končekom titul absolútnych
majstrov SR, v roku 1991 zaradení do reprezentácie Slovenska.
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6. 10. 1976 zomrel v Revúcej Bedřich BRAUN, úradník, divadelný ochotník,
organizátor hasičstva, cirkevný činiteľ. Narodil sa 22. 11. 1897 v Prahe.
Po 1. svetovej vojne pracoval v Tornali ako kancelársky pomocník, neskôr
na Okresnom úrade v Revúcej, v rokoch 1951-1954 pracoval v Priemstave
Lubeník, od roku 1960 na Domovej správe v Revúcej. Zapájal sa
do organizovania hasičstva, kultúrnospoločenského života, a bol činný
v evanjelickej a.v. cirkvi. Člen miestneho odboru MS.
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16. 10. sa v Rimavskej Sobote narodil Miroslav EIBNER, strojár, lodný modelár.
1951 ZŠ v Revúcej, Stredná priemyselná škola strojnícka v Brezne. Venuje sa
lodnému modelárstvu, je trojnásobným majstrom SSR v ktg. EH (voľne
plávajúce modely, ktoré sú vernou napodobeninou obchodných lodí).
Od roku 1971 žije v Dubnici nad Váhom.
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28. 10. zomrel v Banskej Bystrici Anton PENZEL, evanjelický farár, ovocinár
1886 a pomológ. Pozri 25. 11. 1810.
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November
1. 11. 1846 sa v Liptovskom Mikuláši narodil Bohdan AUGUSTÍNI, spisovateľ,
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prekladateľ. Školy navštevoval v rodisku a Rožňave, Prvé slovenské
gymnázium v Revúcej. Písal básne, novely a robil prekladateľské pokusy.
Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Jeho tvorba bola ovplyvnená
romantizmom. Zomrel 1. 11. 1876 v Liptovskom Mikuláši.
1. 11. 1876 zomrel v Liptovskom Mikuláši
prekladateľ. Pozri vyššie.

Bohdan AUGUSTÍNI, spisovateľ,
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20. 11. zomrel v Budapešti Pavol TERRAY, lekár a univerzitný profesor.
1926 Pozri 27. 8. 1861.
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24. 11. zomrel v Krupine Gustáv LEHOCKÝ, právnik, verejný činiteľ, publicista.
1931 Narodil sa 11. 2. 1852 v Liptovskom Trnovci. V školských rokoch 1863/64
– 1869/70 študoval a maturoval na Prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Tu redigoval študentský rukopisný časopis Včela.
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27. 11. zomrel v Banskej Bystrici Stanislav ZOCH, učiteľ, ľudovýchovný
1911 pracovník, publicista. Narodil sa v Jasenovej 31. 1. 1852. V školských
rokoch 1864/65 – 1869/70 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Agilný národný a osvetový pracovník pôsobiaci v slovenskom
národnom duchu. Organizátor ochotníckeho divadla. Podporoval
hospodársky pokrok, uznávaný ovocinár a včelár.
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December
5. 12. 1966 sa v Gelnici narodil Marcel UHRIN, prírodovedec, zoológ, ochranca
prírody. Základné vzdelanie získal v Gelnici a Revúcej, Gymnázium
M. Kukučína v Revúcej, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.
Od roku 1998 pracuje ako riaditeľ Správy NP Muránska planina v Revúcej.
Špecializuje sa na ochranu netopierov, je vedúcim Skupiny pre ochranu
netopierov na Slovensku. Má mimoriadne bohatú publikačnú činnosť,
publikuje v slovenských aj zahraničných odborných časopisoch.

45

11. 12. sa v Čiernej Lehote narodil Dušan KOVÁČ, kováč, banský zámočník,
1941 športovec. Od roku 1965 pôsobí v Revúcej, je majstrom SR v letnom
biatlone, tituly získal v roku 1989, v roku 1990 a 1996 získal bronzové
medaily v rýchlostnom preteku a vo vytrvalostnom preteku.

70

13. 12. sa v Revúcej narodila Iveta BARČINOVÁ, ekonómka, poetka,
1966 výtvarníčka. Napriek vrodenej telesnej vade (vysoká lomivosť kostí)
pracovala na Miestnom dome pionierov a mládeže v Revúcej, kde zaúčala
deti do tajov bábkoherectva a estetiky. Doteraz jej vyšli dve básnické
zbierky (v roku 1994 a 1999). V roku 1989 sa prezentovala na výstave
výtvarníkov – amatérov v Rožňave, kde získala jednu z hlavných cien
za netradičnú kolážovú techniku. V roku 1996 získala hlavnú cenu na
výstave amatérskych výtvarníkov v Ružomberku. Jej tvorba sa sústreďuje
na pocitové vyjadrenie zažitého okamihu. Jej olejomaľby a fotokoláže
dopĺňajú výtvarné diela tvorené pomocou textilu, vtáčieho peria, rastlín,
kameňov a iných prírodných materiálov.

45

17. 12. zomrel v Bratislave Miroslav ROVNÝ, pedagóg, športovec, tréner.
1991 Pozri 25. 9. 1921.

20

25

23. 12. zomrel v Kokave nad Rimavicou Matej HALUŠKA, evanjelický farár,
1831 publicista a učiteľ. Pozri 21. 9. 1761.

180

27. 12. zomrel v Modre Ivan Branislav ZOCH, PhDr., pedagóg, publicista,
1921 prekladateľ, polyhistor. Narodil sa 24. 6. 1843 v Jasenovej. V rokoch 18661874 profesor na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Bol odborníkom
v matematike, fyzike, chémii, pedagogike a telesnej výchove, v škole
vybudoval odborné kabinety, zhotovoval učebné pomôcky. V roku 1866
založil divadelný súbor, ktorý naštudoval 23 divadelných predstavení,
založil litografický ústav a meteorologickú stanicu, kde robil pozorovania.

90

30. 12. zomrel v Modre Jozef ILEČKO, maliar. Narodil sa 12. 1. 1909
1986 v Budapešti. Študoval na Právnickej a Filozofickej fakulte UK v Bratislave,
na FF Karlovej univerzity v Prahe, kde zároveň súkromne navštevoval
Akadémiu výtvarných umení. V roku 1945-1953 pôsobil v Revúcej.
Venoval sa najmä krajinomaľbe, figurálnej kompozícii, návrhom
monumentálno-dekoratívnych diel, ilustrátorskej, kresliarskej a grafickej
tvorbe, ako i kolážam. Z grafických techník uprednostňoval linoleoryt.
Je ilustrátorom niekoľkých kníh, napr. Červené víno od F. Hečka.

25

30. 12. zomrel v Ratkovej Andrej ŠMÁL, evanjelický farár, náboženský
1766 spisovateľ. Pozri 25. 4. 1706.

245

26

Január
9. 1. 1917 sa v Revúcej narodil Vojtech MLYNÁRIK, (pôvodne MOLNÁR), učiteľ.
Pozri 3. 11. 1985.

95

9. 1. 1982 zomrel v Nitre Juraj FOJTÍK, učiteľ, historik, archivár, publicista.
Narodil sa 15. 4. 1925 v Horných Selibách. V rokoch 1946-1947 pôsobil
ako učiteľ v Revúcej. Venoval sa regionálnym a hospodárskym dejinám.

30

13. 1. 1917 zomrel v Hranovnici Samuel Bohdan HLAVÁČ, učiteľ, osvetový
pracovník. Narodil sa v roku 1858 v Revúcej. V školskom roku 1870/71
študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej.

95

14. 1. 1972 zomrel v Revúcej Ján CIPCIAR, pedagóg. Narodil sa 4. 2. 1917 v Brezne.
S Jánom Gallom napísali publikáciu 100 rokov spotrebného družstevníctva
v Gemeri pri príležitosti stého výročia založenia Potravného spolku
v Revúcej, prvého v Uhorsku.

40

18. 1. 1892 zomrel v Kameňanoch Michal Miloslav BAKULÍNY, učiteľ, úradník,
národnokultúrny pracovník. Narodil sa 16. 7. 1819 v Hrnčiarskej Vsi –
Pondelku. Štatariálny súd v Plešivci ho spolu s J. Franciscim a Š. M.
Daxnerom odsúdil 5. 11. 1848 na trest smrti. Neskôr bol z väzenia
vyslobodený. V rokoch 1861-1867 bol podslúžnym v Revúcej. Aktívne
sa zúčastňoval na národnom a kultúrnom živote, zakladajúci člen Prvého
slovenského gymnázia a Matice slovenskej.

120

19. 1. 1957 sa v Lubeníku narodila Božena MALOVCOVÁ, knihovníčka, archivárka,
publicistka. Základné a stredoškolské vzdelanie získala v Revúcej,
nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej škole v Bratislave, neskôr
štúdium na FF UK v Bratislave. V súčasnosti žije a pracuje v Štátnom
okresnom archíve v Poprade, od roku 1990 jej riaditeľkou. Zaoberá sa
najmä históriou Spiša. Je autorkou štúdie Najstaršia zachovaná zápisničná
kniha mesta Spišská Sobota v nemčine. Publikovala okolo 50 odborných
článkov, spoluautorka viacerých monografií.

55

21. 1. 1902 zomrel v Revúcej Adolf Titus REUSS, ekonóm, zberateľ slovenských
ľudových rozprávok a povestí. Narodil sa 6. 12. 1823 v Revúcej. Ľudovú
školu navštevoval v Revúcej. Zozbieranými rozprávkami prispel do Codexu
revúckeho A., ďalej do prvej slovenskej zbierky rozprávok Jána Francisciho
a v rokoch 1880-1883 do Prostonárodných slovenských povestí.

110

29. 1. 1742 sa v Baďane narodil Pavol VALASKÝ, evanjelický kňaz, literárny,
kultúrny a cirkevný historik. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, na
univerzitách v Lipsku, Halle, Wittenbergu a Berlíne. Pôsobil ako
evanjelický farár na rôznych miestach. Predstaviteľ osvietenskej náučnej
literatúry. Venoval sa i ľudovýchovnej a osvetovej činnosti, ovládal veľa
cudzích jazykov. Gemerský konsenior, neskôr senior, spoluiniciátor
Gemerskej seniorátnej knižnice. Zomrel 29. 9. 1824 v Jelšave.

270

29. 1. 1972 zomrel v Revúcej František HAJNÝ, úradník, entomológ-zberateľ. Pozri
25. 6. 1901.

40

30.1. 1852 sa v Jasenovej narodil Stanislav ZOCH, učiteľ, ľudovýchovný pracovník,

160

27

publicista. Pozri 27. 11. 1911.

Február
4. 2. 1892 sa v Novom Meste nad Váhom narodil Ján HRUŠOVSKÝ, novinár,
spisovateľ. Pozri 7. 3. 1975.

120

4. 2. 1917 sa v Brezne narodil Ján CIPCIAR, pedagóg. Pozri 14. 1. 1972.

95

6. 2. 1917 zomrel v Dobšinej Anton SUSAI, rímskokatolícky kňaz, spisovateľ,
prekladateľ, publicista. Narodil sa 17. 4. 1864 v Prešove. V roku 1894
administrátor fary v Revúcej. Písal a prekladal náboženskú literatúru pre
mládež.

95

8. 2. 1822 sa v Kameňanoch narodil Matej NANDRÁSSY, kupec, obchodník, richtár,
ľudovýchovný pracovník. Do Revúcej prišiel v roku 1841 a hneď sa stal
knihovníkom slovenskej knižnice. Jeho snahy o založenie slovenskej
strednej školy v Revúcej vyústili už roku 1852, keď ako senátor mesta
predložil mestskej rade návrh na založenie reálky. Zakladajúci člen Prvého
slovenského gymnázia v Revúcej a počas celej jeho existencie v rokoch
1862-1874 bol jeho pedagógom a študentom. Bol expedítorom mestskej
a súkromnej pošty v Revúcej. Zomrel 30. 5. 1889 v Revúcej.

190

11. 2. 1852 sa v Liptovskom Trnovci narodil Gustáv LEHOCKÝ, právnik, verejný
činiteľ, publicista. Pozri 24. 11. 1931.

160

15. 2. 1837 sa v Trenčíne narodil Ľudovít Alexander MIČÁTEK, pedagóg,
lexikograf, prekladateľ. V školskom roku 1869/70 bol profesorom
na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Jazykový fenomén, ovládal 14
rečí. Zomrel po roku 1914 v Petrohrade v Rusku.

175

15. 2. 1857 sa v Betliari narodil Samuel BANCÍK, evanjelický kňaz, regionálny
kultúrny a osvetový pracovník, spisovateľ. Študoval na gymnáziu
v Rimavskej Sobote, v školských rokoch 1871/72-1872/73, možno aj v šk.
roku 1873/1874, na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Autor
náboženských článkov a básní, ktoré uverejňoval v evanjelických
periodikách. Zomrel 22. 6. 1925 v Kokave nad Rimavicou.

155

20. 2. 1967 zomrela v Krupine Alma REPICKÁ, učiteľka, zberateľka ľudových výrobkov, verejne činná pracovníčka, účastníčka protifašistického odboja.
Narodila sa 15. 1. 1884 v Revúcej. Ľudovú školu navštevovala v Revúcej.
Zbierala výšivky a ľudové umelecké predmety, z ktorých zostavila unikátnu
zbierku.

45

25. 2. 1937 sa v Bratislave narodil Alexander ILEČKO, akademický sochár.
Navštevoval gymnázium v Revúcej, študoval maliarstvo a sochárstvo na
VŠVU v Bratislave, Akadémiu výtvarného umenia vo Viedni. Od roku
1964 žije a tvorí v Grinave (okr. Pezinok). Záujem o výtvarné umenie v
ňom vzbudil otec, Jozef Ilečko. Pracuje s drevom, hlinou, keramikou,
bronzom i kameňom, zameriava sa na ženské figúry, materstvo a portréty.
Je zakladajúcim členom Spolku výtvarníkov Slovenska.

75

28

Marec
3. 3. 1852 sa v Hybiach narodil Peter MARUŠIAK, evanjelický kňaz, osvetový
pracovník. V školských rokoch 1868/69 – 1872/73 študoval na Prvom
slovenskom gymnáziu a v školskom roku 1872/73 na Učiteľskom
semenisku (ústave) v Revúcej. Na revúckom gymnáziu aj maturoval. Bol
kaplánom u Pavla Petra Roya v Adamovských Kochanovciach, neskôr
v Gemeri. V roku 1878 sa stal kňazom v Libštáte v Českej republike, kde
pôsobil 50 rokov. Iniciátor jubilejných osláv 50. výročia Tomášikovej
hymnickej piesne Hej, Slováci, konaných v prahe 25.-28. 11. 1884. Zomrel
19. 12. 1929 v Libštáte v Českej republike.

160

6. 3. 1812 zomrel v Revúcej Samuel KELLNER, evanjelický kňaz. Narodil sa v roku
1748 v Banskej Bystrici. V Revúcej pôsobil od roku 1783. Zaslúžil sa o
vybudovanie evanjelického kostola a fary v Revúcej.

200

8. 3. 1952 zomrel v Revúcej Július KONČKO, pedagóg, organizátor kultúrneho,
spoločenského a športového života. Pozri 16. 10. 1915.

60

11. 3. 1912 sa v Revúcej narodil Július NOVAKOVIČ, fotograf, hasič. Vyhotovoval
portréty, fotografoval rodinné a cirkevné udalosti, tvoril reklamné
fotografie. Vyhotovil niekoľko desiatok pohľadníc dokumentujúcich vývoj
ulíc a námestia v 30.-40. rokoch 20. storočia. Po znárodnení fotoateliéru
v roku 1948 sa stal hasičom. Až do svojej smrti bol činný v Dobrovoľnom
hasičskom zbore v Revúcej. Zomrel 22. 6. 1969 v Revúcej.

100

13. 3. 1852 zomrel v Prahe Samuel BELÁNI, maliar. Narodil sa 12. 8. 1822
v Ratkovej. Vyučil sa za knihárskeho učňa u G. F. Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši. Študoval na AVU v Prahe a vo Viedni. Zúčastnil
sa buržoáznej revolúcie v rokoch 1848-1849, kde bol zranený. Vo
výtvarnom umení sa venoval portrétu a študoval historické maliarstvo. Jeho
dielo sa nezachovalo, hodnovernú správu o ňom podal vo svojom
životopise J. Francisci.

160

13. 3. 1857 sa v Ratkovej narodil Cyril Gallay, učiteľ, spisovateľ, publicista.
V školských rokoch 1868/69 – 1871/72 študoval na Prvom slovenskom
gymnáziu a Učiteľskom semenisku (ústave) v Revúcej. Venoval sa poézii,
dramatickej a prekladovej tvorbe. Zomrel 18. 3. 1913 v Senici-Čáčove.

155

24. 3. 1787 sa v Jasenici narodil Andrej MATÚŠIK, rímskokatolícky kňaz,
jazykovedec, pedagóg, publicista. Pred rokom 1816 pôsobil ako kaplán
v Revúcej. V jednej zo svojich pozoruhodných prác na základe porovnania
ľudových piesní a fonetickej príbuznosti jazykov spracoval jednotnú
abecedu a pravopis pre všetky národy sveta. Tak chcel zjednotiť
prostredníctvom jednotného písma a pravopisu všetky národy sveta. Zomrel
21. 2. 1839 v Rožňave.

225

27. 3. 1667 zomrel v Banskej Bystrici, pochovaný na Muráni František VEŠELÉNI,
krajinský hodnostár. Narodil sa okolo roku 1605 v ?. Študoval na kolégiu
v Trnave. Slúžil v protitureckej armáde T. Bošňáka, oženil sa s jeho dcérou
a stal sa jeho nástupcom ako kpt. Fiľakova. Oboma manželstvami
rozmnožil majetok – asi 3 milióny toliarov, manželstvom s Máriou
Séčiovou získal panstvá – aj Veľký Blh. Od roku 1647 hlavný kpt. Horného
Uhorska, od roku 1655 palatín, od roku 1660 župan Gemerskej stolice.

345

29

27. 3. 1932 zomrel v Myjave Ján VALÁŠEK, právnik, verejný činiteľ. Narodil sa 11.
6. 1849 v Myjave. V školských rokoch 1867/68 – 1868/69 študoval na
Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Poslanec uhorského snemu, člen
SNR v Nitre (1918), predseda SNR na Myjave (1923-1925). Organizátor
slovenského národnéhu hnutia.

80

28. 3. 1862 sa v Dolnej Kaloči narodil Michal PERJÉSSY, právnik, publicista. V roku
1883 pôsobil v Revúcej ako pracovník Okresného súdu. Do časopisov a
novín prispieval článkami so sociálnym a filantropickým zameraním.
Zomrel 20. 6. 1934.

150

28. 3. 1887 zomrel v Lučenci Koloman BANŠEL,
spisovateľ, publicista. Pozri 26. 8. 1850.

básnik,

125

1. 4. 1822 sa v Revúcej narodil Rudolf HOMOLA, evanjelický kaplán, pedagóg,
autor učebníc. Zaslúžil sa o založenie a rozvoj Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej. Počas celej existencie Prvého slovenského gymnázia
(1862-1874) pôsobil na ňom ako profesor, začas aj jeho správca. Zanechal
niekoľko rukopisných učebníc. Zomrel 6. 12. 1898 v Revúcej.

190

2. 4. 1932 sa vo Zvolene narodil Milan SLOBODNÍK, učiteľ, redaktor a scénarista.
Absolvoval PgF UK v Bratislave, v rokoch 1954-1960 pôsobil ako
stredoškolský učiteľ v Šafárikove a v Šahách. V rokoch 1960-1970 redaktor
Hlavnej redakcie vysielania pre deti a mládež Čs. televízie v Bratislave.
Literárne činný od stredoškolských štúdií, autor televíznych i rozhlasových
scenárov, poviedok zo života detí a mládeže. Krátke prózy uverejňoval
v týždenníku Život. Zomrel 28. 4. 1970 v Bratislave.

80

4. 4. 1867 zomrel v Trnave Daniel SONTÁG, právnik a historik. Narodil sa 3. 1.
1809 v Dolnom Kubíne – Záskalí. Študoval na gymnáziu v Gemeri, na
lýceách v Kežmarku a Banskej Štiavnici a na akadémii v Blatnom Potoku,
kde získal advokátsky diplom. Ako právnik pôsobil na rôznych miestach.
Venoval sa regionálnym dejinám a genealógii Oravskej stolice.

145

5. 4. 1877 zomrel v Sabinove Timotej Ignác Bohuslav NOSÁK, evanjelický kňaz,
učiteľ, úradník, spisovateľ, prekladateľ. Narodil sa 3. 2. 1818 v Tisovci.
V rokoch 1854-1856 bol notárom v Revúcej a v rokoch 1860-1867 slúžnym
v Muráni. Aktívne sa zapájal do národného a verejného života.
V prozaickej tvorbe sa venoval najmä cestopisnému žánru. Prekladal
predovšetkým z nemčiny, ruštiny a angličtiny.

135

6. 4. 1992 zomrel v Birsfeldene vo Švajčiarsku Ladislav VEREB, strojár, výtvarník.
Narodil sa 26. 5. 1927 v Muráni. Základné vzdelanie získal v Jelšave,
Tornali a Revúcej, študoval strojníctvo na priemyselnej škole v Košiciach,
externe študoval grafiku na umeleckej škole v Prahe. V roku 1968
emigroval do Švajčiarska, usadil sa v Birsfeldene. Zo začiatku maľoval
akvarely a olejomaľby, od 70.-tych rokoch pracoval s umelou hmotou.
Urobil niekoľko experimentov, vyvinul a vynašiel nové postupy.
Stal sa odborníkom na modelovanie umelých plastík a obrazov. Tvoril pod
umeleckým menom L. V. Danielik. V Paríži mu udelili za umeleckú tvorbu
Veľkú humánnu cenu Francúzska.

20

evanjelický

kňaz,

Apríl

30

11. 4. 1892 zomrel v Tisovci, kde má symbolický hrob, Štefan Marko DAXNER,
právnik, vedúci predstaviteľ slovenského národného hnutia, publicista.
Narodil sa 26. 12. 1822 v Tisovci. Bol spoluorganizátorom prvého
celonárodného programu marcových Liptovských žiadostí v roku 1848.
Štatariálny súd v Plešivci ho spolu s J. Franciscim a M. Bakulínym odsúdil
na trest smrti. Neskôr bol z väzenia vyslobodený. Organizátor národného
revolučného pohybu v Gemeri-Malohonte, kapitán dobrovoľníckeho zboru.
Z jeho iniciatívy zvolali 6. 6. 1861 do Martina celonárodné zhromaždenie.
Predložil mu vlastný koncept požiadaviek, ktoré vyústili do Memoranda
národa slovenského. V rokoch 1862-1868 a 1872-1874 bol hlavným
dozorcom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, ktoré bolo založené
predovšetkým jeho zásluhou. Svojou politickoorganizátorskou a
publicistickou prácou sa zaradil medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej
politiky druhej polovice 19. storočia. Pochovaný je na Národnom cintoríne
v Martine.

120

11. 4. 1962 zomrel v Bratislave Michal PLEŠKO, učiteľ, osvetový pracovník. Pozri
2. 2. 1901.

50

12. 4. 1892 sa v Zákopčí narodil Rudolf KLAČKO, vysokoškolský učiteľ, redaktor,
prekladateľ, tajomník Matice slovenskej. V rokoch 1922-1927 pôsobil ako
profesor na Československom štátnom reálnom gymnáziu v Revúcej.
V tom období sa podieľal na kultúrnom rozvoji mesta. Aktívne sa
zúčasťňoval na tvorbe a vývoji slovenskej zoologickej terminológie.
Z nemčiny preložil a upravil Brehmov Život zvierat. Zomrel 16. 2. 1975
v Bratislave.

120

12. 4. 1957 sa v Hnúšti-Likieri narodil Peter POBOČEK, maliar, natierač, filmáramatér, dokumentarista. Základné vzdelanie získal v Revúcej, SOU
v Rožňave. Zameriava sa predovšetkým na reportážne a dokumentárne
filmy z Revúcej a okolia. Zachytáva v nich ľudí aj okolitú prírodu, najmä
faunu a flóru NP Muránska planina, Stolických vrchov a Slovenského
rudohoria. Jeho dokumentárny film Tatranský kamzík získal v roku
1997 1. miesto v súťažnej prehliadke videoprogramov Videoama Piešťany.
Jeho najocenenejší film – dokument o dobýjaní hradu Muráň v roku 1549
cisárskym vojskom s názvom Pieseň o zámku muránskom získal viacero
ocenení na súťažných prehliadkach amatérskych filmov.

55

15. 4. 1747 zomrel vo Wittenbergu Michal ROTARIDES, pedagóg a literárny
historik. Narodil sa v roku 1715 v Otročku. Vyštudoval univerzitu vo
Wittenbergu. Pôsobil ako učiteľ v Soprone a profesor vo Wittenbergu, kde
sa venoval literárnej tvorbe a viedol uhorskú knižnicu. Významný
slovenský literárny historik. Svoje materiály a výskumy zanechal
v rukopisoch.

265

21. 4. 1872 zomrel v Revúcej Július Gustáv REUSS, inžinier, zberateľ slovenských
ľudových rozprávok a povestí, hudobný teoretik. Pozri 7. 6. 1816.

140

24. 4. 1822 sa v Liptovskom Mikuláši narodil Janko KRÁĽ, básnik a revolucionár.
Pozri 23. 5. 1876.

190

29. 4. 1812 zomrel v Pezinku Michal SEMIAN, ev. farár, básnik, prekladateľ. Pozri 3.
8. 1741.

200

31

Máj
1. 5. 1917 zomrel v Pezinku Július ŽARNOVICKÝ, evanjelický kňaz, národovec,
publicista. Narodil sa 2. 4. 1853 v Lazoch pod Makytou. V školskom roku
1869/70 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Obhájca
národných práv Slovákov, podporovateľ slovenských záujmov. Publikoval
náboženskú poéziu.

95

4. 5. 1842 sa v Revúcej narodil Gustáv Florián NANDRÁSSY, obchodník. Stál pri
zrode dobrovoľného hasičského spolku v Revúcej v roku 1878, kedy bol
zvolený za zástupcu hlavného veliteľa. Patril medzi členov prvého
ochotníckeho divadelného súboru v Revúcej založeného v roku 1866.
Zomrel 18. 6. 1922 v Revúcej.

170

5. 5. 1972 zomrel v Bratislave Ladislav LACKNER, hudobný pedagóg, klavirista,
zbormajster. Narodil sa 1. 8. 1903 v Revúcej. Bol autorom príručiek a
učebných pomôcok, organizátor hudobného života na strednom Slovensku.

40

9. 5. 1892 sa v Budapešti narodil Štefan ANZLOCH, organizátor spolkového,
kultúrneho a spoločenského života v Revúcej v 20.-40. rokoch 20. storočia.
Zomrel 1. 10. 1957 v Revúcej.

120

9. 5. 1987 zomrel v Rožňave Martin KRIAK, učiteľ, dendrológ. Pozri 28. 3. 1916.

25

16. 5. 1847 sa vo Vrbovciach narodil Pavol BEBLAVÝ, evanjelický kňaz, spisovateľ.
Pozri 18. 5. 1910.

165

21. 5. 1892 zomrel v Kraskove August Horislav ŠKULTÉTY, evanjelický kňaz,
národný buditeľ, spisovateľ, pedagóg, folklorista. Narodil sa 7. 8. 1819 vo
Veľkom Krtíši. Bol profesorom na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej
počas celej existencie v rokoch 1861-1874, začas aj jeho správcom. Aktívne
pracoval vo Vzájomnej pomocnici, Potravnom spolku a v ďalších
slovenských spolkoch v Revúcej. Ako štúrovec patril k najvýznamnejším
predstaviteľom slovenského emancipačného hnutia 19. storočia. Svojou
pôvodnou tvorbou výrazne participoval na rozvoji slovenskej literatúry,
zvlášť v oblasti pre deti a mládež. Súpisom základného významu o činnosti
sú jeho Pamäti Slovenského ev. a. v. gymnasia a s nim spojeného
Učiteľského semeniska vo Veľkej Revúci, vydané v roku 1889.

120

26. 5. 1927 sa v Muráni narodil Ladislav VEREB, strojár, výtvarník. Pozri 6. 4. 1992.

85

Jún
1. 6. 1822 sa v Hnúšti narodil Ján FRANCISCI-RIMAVSKÝ, politik, spisovateľ,
prekladateľ, úradník, popredný predstaviteľ sl. nár. hnutia. Pozri 7. 3. 1905.

190

7. 6. 1897 sa v Uzlovoji – Baťove na Ukrajine narodil Melichar SIMON, spisovateľ a
redaktor maďarskej národnosti na Slovensku, právnik. Vyštudoval právo
v Budapešti, pôsobil ako právnik na rôznych miestach, o. i. v rokoch 19321937 v Šafárikove (Tornaľa). Autor poézie regionálneho dosahu so
sociálnymi a národnostnými motívmi, od roku 1927 dopisujúci člen
Kazinczyho spoločnosti, neskôr predseda maďarskej časti Karpatskej

115

32

kultúrnej rady, funkcionár Karpatského maďarského kultúrneho spolku a i.
Zomrel 7. 11. 1952 v Budapešti.
12. 6. 1917 sa v Rybníku narodila Magdaléna LAPÁROVÁ, učiteľka a verejná
činiteľka. Študovala na gymnáziu v Rimavskej Sobote. Ako učiteľka
pôsobila na ľudových a meštianskych školách, o. i. v Rimavskej Seči,
Tisovci, Ratkovskom Bystrom. V rokoch 1956-1978 riaditeľka ZŠ v Ivánke
pri Dunaji, od roku 1978 na dôchodku. V rokoch 1960-1968 poslankyňa
NZ, v rokoch 1969-1976 poslankyňa FZ.

95

18. 6. 1922 zomrel v Revúcej Gustáv Florián NANDRÁSSY, obchodník. Pozri 4. 5.
1842.

90

19. 6. 1927 sa v Mokrej Lúke narodil Rudolf STRINKA, pedagóg, spisovateľ,
publicista. Základné vzdelanie získal v Revúčke a Revúcej, v rokoch 19451949 študoval na Učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici, potom na
Pedagog. fakulte UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v Kopráši, Muráni
a Revúcej. Od roku 1958 je poľovníkom. Svoje poľovnícke zážitky
uverejňoval v časopisoch, neskôr ich vydal knižne pod názvom Zelený svet
pod Kohútom, Pod Muránskou planinou, atď.

85

23. 6. 1907 zomrel v Modre Pavol Peter ZOCH, evanjelický kňaz, sociálny a kultúrny
pracovník, redaktor, básnik, publicista. Pozri 3. 7. 1850.

105

27. 6. 1912 zomrel v Dačovom Lome Juraj SLÁVIK, evanjelický kňaz,
národnokultúrny a ľudovýchovný pracovník, publicista. Narodil sa 30. 3.
1859 v Dačovom Lome. V školských rokoch 1870/1871 – 1872/1873,
možno aj v školskom roku 1873/1874, študoval na Prvom slovenskom
gymnáziu v Revúcej. Žiadal slovakizáciu školstva. Angažoval sa
v národnokultúrnej a osvetovej činnosti.

100

30. 6. 1802 sa v Gemerských Tepliciach narodil Ján Pavel TOMÁŠEK, národný
buditeľ a pedagóg. Študoval na gymnáziu v Gemeri a Rožňave, na
evanjelickom lýceu v Kežmarku a na evanjelickej teologickej fakulte vo
Viedni a v Halle. Pôsobil ako učiteľ a vychovávateľ na rôznych miestach.
V rokoch 1833-1850 bol profesorom na Evanjelickom lýceu v Levoči,
potom ako školský radca v Košiciach a Budapešti. Obranca národných práv
a záujmov Slovákov, významný historik, autor historických spisov,
literárne činný, člen Matice slovenskej, dozorca evanjelickej cirkvi v Pešti.
Zomrel 8. 11. 1887 v Budapešti.

210

30. 6. 1927 zomrel v New Yorku v USA Ľudovít Ondrej ENGLER, evanjelický kňaz,
kultúrny pracovník, spisovateľ, organizátor kultúrneho a spolkového života
slovenských krajanov v USA. Narodil sa 18. 12. 1874 v Klenovci.
V rokoch 1899-1900 pôsobil ako kaplán v Revúcej.

85

Júl
1. 7. 1852 sa v Ozdíne narodil Emil Bohuslav LACIAK, pedagóg, evanjelický kňaz,
hudobný skladateľ, kazateľ českobratskej cirkvi v USA. V školských
rokoch 1863/1864 – 1865/1866 a 1867/1868 – 1869/1870 študoval
a maturoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde pôsobil ako
výpomocný profesor v školskom roku 1873/1874. V roku 1884 sa
dostal do konfliktu s predstavenými, lebo nechcel viesť korešpondenciu

33

160

po maďarsky. Generálne konzistórium evanjelickej cirkvi ho zbavilo
úradu a zakázalo mu činnosť v celom Uhorsku. Zomrel 12. 9. 1891
vo Wesley.
1. 7. 1862 sa v Jelšave narodila Jana (Žaneta) VIESTOVÁ, národná pracovníčka.
V Revúcej pôsobila od roku 1879. Jej domácnosť v Revúcej bola miestnym
centrom národného života a sídlom slovenského čitateľského spolku. Po
roku 1905, po presťahovaní do Budapešti, sa v byte Viestovcov schádzali
slovenskí národovci a študenti. Zomrela 30. 8. 1919 v Bratislave.

150

3. 7. 1922 sa v Chyžnom narodil Ján GALLO, pedagóg, vedecký pracovník,
historik, publicista. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku školu
v Revúcej, v rokoch 1938-1942 učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, VŠ
pedagogickú v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v Kokave n/Rimavicou, v
Tisovci, Poltári a Revúcej. Od roku 1972 pôsobil na FF UK v Prešove až
do dôchodku. V Revúcej bol správcom Pamätných izieb Prvého literárneho
gymnázia, v tomto čase (1962-1972) zozbieral mnoho cenných archívnych
materiálov. Je autorom odborných štúdií a článkov, ako aj viacerých
monografií, ako sú: Revúcke gymnázium (1862-74), Dejiny stredných škôl
v Gemeri do polovice 19. storočia, Muránska Zdychava, Chyžné a ďalšie.
Zomrel 12. 12. 2008 v Prešove.

90

16. 7. 1907 sa v Prešove narodil Viliam RAAB, evanjelický kňaz. V Revúcej pôsobil
od roku 1935 až do svojho odchodu do dôchodku, do decembra 1969.
V roku 1940 vydal vlastným nákladom publikáciu Dejiny evanjelického a.
v. cirkevného sboru v Revúcej, ktorá je prínosom pre poznanie revúckeho
zboru ev. a. v. cirkvi, histórie mesta a jeho osobností. Zomrel 29. 8. 1994
v Piešťanoch.

105

24. 7. 1932 sa v Ratkovej narodil Miroslav ĎURINDA, lekár, básnik. Gymnázium
v Rimavskej Sobote a Revúcej, neskôr poslucháč Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach. Publikoval články z neurológie v odborných časopisoch. Prvé
básne napísal už ako gymnazista. V polovici 90.-tych rokov uverejnili jeho
básne v Obrozoch Gemera, vydal niekoľko básnických zbierok.

80

28. 7. 1882 zomrel v Senici Ján ŠTEPITA, učiteľ, publicista, prekladateľ. Narodil sa
22. 4. 1849 v Liptovskom Mikuláši – Ondrašovej. V školských rokoch
1863/1864 – 1867/1868 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Autor článkov so zameraním na všeslovenskú vzájomnosť.

130

31. 7. 1892 sa v Revúcej narodil Dušan VIEST, stavebný inžinier, účastník
protifašistického odboja. Počas štúdií v Budapešti funkcionár Slovenského
spolku. V rokoch 1940-1941 spoluzakladateľ občianskej odbojovej skupiny
Flóra, spoluorganizátor spravodajskej služby pre čs. vládu v Londýne. Po
vypuknutí SNP bol zatknutý, ušiel však z transportu. Od roku 1945 radca
na Povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave, v roku 1948 bol
z politických dôvodov predčasne penzionovaný, v rokoch 1950-1953
väznený v Leopoldove, v roku 1965 rehabilitovaný. Odborník
poľnohospodársko-technickej služby, autor odborných príspevkov
a publikácií. Zomrel 17. 11. 1970 v Bratislave.

120

34

August
1. 8. 1977 zomrel v Revúcej Ľudovít MIKULÁŠ, včelár-výskumník. Pozri 24. 7.
1896.

35

6. 8. 1902 zomrel v Tisovci Karol KYČKA, učiteľ, osvetový pracovník. Narodil sa
v roku 1854 v Kokave nad Rimavicou (?). V školských rokoch 1869/1870 –
1871/1872 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu a Učiteľskom
semenisku (ústav) v Revúcej. Organizátor ochotníckeho divadla.

110

11. 8. 1857 sa v Martine narodil Bohumil HORVÁT, evanjelický kňaz,
kultúrnoosvetový pracovník. V školskom roku 1872/1873, možno aj
v školskom roku 1873/1874, študoval na Prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Zomrel 5. 7. 1924 v Martine (?). Pochovaný je v Martine.

155

11. 8. 1927 sa v Ratkovskom Bystrom narodil Ladislav FARKAŠ, herec a režisér.
Absolvoval obchodnú školu v Kežmarku. V rokoch 1945-1951 pôsobil ako
úradník v Šafárikove (Tornaľa) a Muráni. Od roku 1951 člen činohry
Divadla J. Záborského v Prešove, od roku 1974 režisér Divadla pre deti a
mládež v Trnave.

85

12. 8. 1822 sa v Ratkovej narodil Samuel BELÁNI, maliar. Pozri 13. 3. 1852.

190

17. 8. 1877 sa v Revúcej narodil Oskár ROHÁČ, učiteľ, krajanský pracovník. Patril
medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej menšiny v oblasti Nadlacu
v Rumunsku, kde žil od roku 1901. Zomrel asi 15. 3. 1941 v Nadlacu
v Rumunsku.

135

18. 8. 1822 sa v Tisovci narodila Mária DAXNEROVÁ, osvetová pracovníčka a
publicistka. Pozri 31. 5. 1901.

190

18. 8. 1937 zomrel v Slovenskej Ľupči Karol HARMAN, učiteľ, notár, osvetový
pracovník. Pozri 22. 1. 1850.

75

31. 8. 1972 zomrel v Revúcej Anton MACÁK, rímskokatolícky kňaz, veršovník,
zberateľ folklóru, prekladateľ. Narodil sa 25. 10. 1907 vo Višťuku.
V rokoch 1952-1972 bol administrátorom rímskokatolíckej fary v Muráni.
Zberateľ zvykoslovia, ľudových piesní a porekadiel z Muráňa a okolia.
Zostavil a do latinčiny preložil okolo 150 ľudových piesní. Zaoberal sa
cirkevnou hudbou a spevom.

40

September
4. 9. 1942 zomrel v Martine Ján VANOVIČ, právnik, politik a verejný činiteľ.
Narodil sa 24. 12. 1856 v Dražkovciach. Študoval na gymnáziu
v Rimavskej Sobote, Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, právo na
univerzitách v Bratislave a Budapešti. Popredný činiteľ slovenského
národnéhu hnutia, spoluorganizátor slovenského peňažníctva a priemyslu.V
roku 1920 spoluzakladateľ a v rokoch 1923-1934 predseda Advokátskej
komory pre Slovensko.

70

8. 9. 1912 sa v Sirku narodil Ján Gustáv BELÁN, pedagóg, publicista, prekladateľ.

100

35

V školských rokoch 1922/1923 – 1924/1925 študoval na Československom
štátnom reálnom gymnáziu v Revúcej. Autor odborných článkov
v pedagogickej tlači. Zomrel 7. 3. 1983 v Bratislave.
9. 9. 1912 sa v Muránskej Dlhej Lúke narodil Martin KVETKO, veterinár, politik.
Pozri 3. 6. 1995.

100

10. 9. 1887 zomrel v Chyžnom Samuel TOMÁŠIK, evanjelický kňaz, spisovateľ,
popredný predstaviteľ slovenského emancipačného hnutia v 19. storočí.
Narodil sa 8. 2. 1813 v Gemerských Tepliciach – Jelšavskej Teplici. Bol
horlivý cirkevný, národný i literárny pracovník. Bránil záujmy Slovákov
proti maďarizačným tendenciám. Autor hymnickej piesne Hej, Slováci, ešte
naša slovenská reč žije. Zakladateľ a podporovateľ Prvého slovenského
gymnázia v Revúcej. Dňa 4. 2. 1873 vysvätil novú budovu Prvého
slovenského gymnázia v Revúcej, postavenú zo zbierok a darov
slovenského národa.

125

10. 9. 1922 sa v Muránskej Lehote narodil Mikuláš SENKO, choreograf, zberateľ
ľudových piesní a zvyklostí. Pozri 5. 6. 1990.

90

10. 9. 1927 zomrel v Karlových Varoch v Českej republike Gustáv HANAUSEK,
univerzitný profesor, právnik, publicista. Venoval sa vysokoškolskej
publicistike. Narodil sa 2. 9. 1855 v Revúcej.

85

15. 9. 1757 sa v Mokrej Lúke narodil Martin ŠTURMANN, podnikateľ. Majiteľ baní,
v roku 1804 vlastník vysokej pece a dvoch hámrov v Revúcej. Zaslúžil sa o
rozvoj železorudného baníctva a výroby surového železa v Gemeri. Zomrel
v Rimavskom Brezove, dátum jeho skonu zatiaľ nepoznáme.

255

17. 9. 1852 sa v Dolnom Kubíne – Záskalí narodil Andrej HALAŠA, právnik,
divadelný organizátor, redaktor, prekladateľ, etnograf. V školských rokoch
1863/1864 – 1865/1866 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu
v Revúcej. Hlavný organizátor Slovenského spevokolu a v rokoch 18741913 jeho divadelnej zložky. Ako správca a režisér nacvičil okolo 300
predstavení a zahral okolo 170 postáv. Redigoval dve divadelné edície, čím
vytvoril podmienky pre rozširujúce sa ochotnícke divadlo od začiatku 20.
storočia. Zomrel 4. 4. 1913 v Martine.

160

18. 9. 1792 sa v Štítniku narodil Matej HUDAČIK, učiteľ. V Revúcej pôsobil ako
pedagóg 43 rokov. Mal veľký podiel na vzdelanostnej úrovni revúckej
mládeže, ktorej sa venoval aj v mimoškolskej činnosti a pripravoval ju na
ďalšie štúdiá. V roku 1822 bol pri založení evanjelickej knižnice, prvej
slovenskej knižnice v Revúcej. Zomrel 2. 9. 1868 v Revúcej.

220

21. 9. 1852 sa v Bukovci narodil Ján Jaromír BOOR, evanjelický kňaz, spisovateľ.
V školských rokoch 1866/1867 – 1867/1868 študoval na Prvom
slovenskom gymnáziu v Revúcej. Autor vlasteneckej a duchovnej poézie.
Zomrel 18. 10. 1913 v Holíči.

160

25. 9. 1852 sa v Španej Doline narodil Michal BODICKÝ, ThDr. h. c., evanjelický
kňaz, vysokoškolský profesor, spisovateľ, publicista. Pozri 23. 12. 1935.

160

29. 9. 1822 sa vo Veličnej narodil Peter Michal Slavomír BOHÚŇ, maliar, litograf,

190
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výtvarný pedagóg, zakladateľ národne chápanej historickej maľby. Počas
svojho pobytu v hornom Gemeri v roku 1851 namaľoval niekoľko
krajinárskych motívov z Revúcej a Muráňa. Z podobizní národovcov
Gemera-Malohontu sú pre nás vzácne portréty evanjelického kňaza
Samuela Reussa, zakladateľa slovenského národopisu a jeho syna MUDr.
Gustáva Maurícia Reussa, národopisca, botanika, etnografa, pôsobiacich
v Revúcej. Zomrel 20. 5. 1879 v Bielsku-Biale-Lipníku v Poľsku.

Október
1. 10. 1847 sa v Slovenskom Pravne narodil Ján DÉRER, evanjelický kňaz, pedagóg,
publicista. V školskom roku 1872/1873 pôsobil ako profesor na Prvom
slovenskom gymnáziu v Revúcej. Auto článkov o mravnej výchove a
disciplíne. Zomrel 27. 8. 1904 vo Veľkom Lome.

165

1. 10. 1937 zomrel v Brezne Andrej KACHNIČ, učiteľ, spisovateľ, prekladateľ.
Narodil sa 8. 1. 1854 v Brezne. V školských rokoch 1866/1867 –
1869/1870 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej.

75

1. 10. 1957 zomrel v Revúcej Štefan ANZLOCH, organizátor spolkového, kultúrneho
a spoločenského života. Pozri 9. 5. 1892.

55

3. 10. 1822 sa v Revúcej narodil Drahotín Karol HRENČÍK, evanjelický kaplán,
profesor, osvetový pracovník. Bol popredným predstaviteľom slovenského
študentského hnutia v Levoči, neskôr sa zameral na národnú a kultúrnu
prácu. Zomrel 10. 10. 1907 v Banskej Štiavnici.

190

10. 10. zomrel v Banskej Štiavnici Drahotín Karol HRENČÍK, ev. kaplán,
1907 profesor, osvetový pracovník. Pozri vyššie.

105

15. 10. zomrel v Širkovciach Samuel BALOG, evanjelický reformovaný farár a
1867 filozof. Pozri 6. 6. 1796.

145

16. 10. zomrel v Selenči (bývalá Juhoslávia) Karol MEDVEDSKÝ, evanjelický
1937 kňaz, národný pracovník. Narodil sa okolo roku 1860. V školských rokoch
1871/1872 – 1872/1873, možno aj v školskom roku 1873/1874, študoval na
Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Brat Terézie Vansovej.

75

21. 10. zomrel v Pukanci Pavel KORIČANSKÝ, evanjelický kňaz, ľudovýchovný
1937 pracovník. Narodil sa 16. 3. 1861 v Teranoch. V školských rokoch
1871/1872 – 1872/1873, možno aj v školskom roku 1873/1874, študoval na
Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej.

75

23. 10. sa v Revúcej narodil Ivan VIEST, železničný inžinier, konštruktér,
1882 publicista, prekladateľ. Organizátor železničnej dopravy na Slovensku,
najmä jej obnovy po druhej svetovej vojne. Spolutvorca slovenskej
železničnej terminológie. V spolupráci s Jozefom Škultétym zostavil a
vydal Maďarsko-nemecko-slovenský železničný slovník. Bol spoluautorom
mnohých odborných publikácií. Zomrel 13. 4. 1963 v Bratislave.

130

23. 10. sa v Jelšave narodila Mária PRASLIČKOVÁ-PISKORIKOVÁ, učiteľka,
1932 dramatička, scenáristka, publicistka. Pozri 17. 5. 2000.

80
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25. 10. sa vo Višťuku narodil Anton MACÁK, rímskokatolícky kňaz, veršovník,
1907 zberateľ folklóru, prekladateľ. Pozri 31. 8. 1972.

105

30. 10. zomrel v Ľuboreči Ondrej GÖMÖRY, evanjelický kňaz, národovec.
1907 Narodil sa 6. 12. 1853 v Brdárke. V školských rokoch 1863/1864 –
1866/1867 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej.

105

November
3. 11. 1732 sa v Banskej Bystrici narodil Michal SINOVIC, evanjelický farár,
náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pozri 21. 4. 1796.
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4. 11. 1902 zomrel vo Vyšnom Kubíne – Jasenovej Miloslav KRČMÉRY, evanjelický
kňaz, učiteľ, hudobný skladateľ, redaktor, spisovateľ. Narodil sa 14. 5.
1860 v Hronseku. V školských rokoch 1870/1871 – 1872/1873 študoval na
Prvom
slovenskom
gymnáziu
v Revúcej.
Bol
priekopníkom
poľnohospodárskej osvety na Orave.

110

5. 11. 1912 zomrel v Budapešti v Maďarsku Andrej SOKOLÍK, pedagóg, redaktor,
kultúrny pracovník, divadelník, publicista. Narodil sa 8. 2. 1849
v Partizánskej Ľupči. V školskom roku 1873/1874 profesor na Prvom
slovenskom gymnáziu v Revúcej. Agilný pracovník slovenského
spolkového života, literárne činný. Za národnú činnosť perzekvovaný. Na
protest proti školským zákonom A. Apponyiho abdikoval zo zamestnania i
emancipačného hnutia Slovákov.
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6. 11. 1822 sa v Hornej Mičinej narodil August Horislav KRČMÉRY, evanjelický
farár, hudobný skladateľ a publicista. Pozri 9. 3. 1891.

190

7. 11. 1952 zomrel v Budapešti Melichar SIMON, spisovateľ, redaktor a právnik.
Pozri 7. 6. 1897.

60

8. 11. 1887 zomrel v Budapešti Ján Pavel TOMÁŠEK, národný buditeľ a pedagóg.
Pozri 30. 6. 1802.

125

13. 11. sa v Rozložnej narodil Karol TERRAY, pedagóg, publicista. Základné
1812 vzdelanie získal v Rožňave a v Revúcej. Organizátor stredného školstva
v Gemeri a v Novohrade. Písal príležitostnú poéziu, ako i štúdie z oblasti
pedagogiky a filozofie. Zomrel 7. 3. 1881 v Lučenci.
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15. 11. sa v Revúcej narodil Ján Eugen ČECH, právnik, verejný činiteľ, gemerský
1882 regionalista. V Revúcej pôsobil v rokoch 1906-1909 ako advokátsky
praktikant, v rokoch 1910-1920 ako hlavný mestský notár, v rokoch 19211922 ako hlavný slúžny a v rokoch 1923-1930 ako okresný náčelník. Počas
pôsobenia v Revúcej presadzoval od roku 1924 budovanie železničnej trate
Tisovec – Muráň. Zomrel 30. 8. 1950 v Revúcej.
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19. 11. sa v Partizánskej Ľupči narodil Eugen Vrahobor ŠPARNENSIS, básnik.
1827 Študoval o. i. na gymnáziu v Gemeri a na Evanjelickom lýceu v Banskej
Štiavnici, kde bol správcom Jednoty mládeže a redaktor časopisu Sitno.
Účastník slovenského povstania 1848-1849. Okolo roku 1853 žil na Dolnej
zemi. Autor občianskej angažovanej poézie, ľúbostných básní. Uverejňoval

185
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príspevky v Orle tatranskom i vo viedenských Slovenských novinách.
Zomrel po roku 1853 v ?

December
1. 12. 1887 sa v Pohronskej Polhore narodil Alojz LONGAUER, učiteľ, divadelník,
organista, ľudovýchovný pracovník. V Revúcej pôsobil od roku 1914.
Hrával a režíroval divadelné predstavenia, viedol a dirigoval spevokol
revúckej remeselníckej a obchodníckej jednoty. Činný v mnohých
miestnych organizáciách. Organista v rímskokatolíckom kostole. Zomrel
29. 12. 1968 v Revúcej.
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7. 12. 1887 sa v Revúcej narodil František HODOŠ, fotografista. Jedna z jeho
fotografií – pohľadníc je v zbierke pohľadníc História Revúcej a GemeraMalohontu na pohľadniciach. Zomrel 25. 12. 1964 v Martine, pochovaný
v Ružomberku.
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19. 12. zomrel v Alagu, puste vo Vacovskej župe
1942 NEOGRÁDY, maliar, ilustrátor. Pozri 9. 6. 1861.

v Maďarsku

Antal

70

22. 12. zomrel v Revúcej Samuel REUSS, evanjelický kňaz, učiteľ, osvietenec,
1852 historik, folklorista, zberateľ slovenských ľudových rozprávok a povestí,
zakladateľ slovenského národopisu. Narodil sa 8. 9. 1783 v Slovenskej
Ľupči – Istebníku. V Revúcej pôsobil od roku 1812. V roku 1822 založil
v meste evanjelickú knižnicu, prvú slovenskú knižnicu v Revúcej.
Podporovateľ štúrovského programu, v revolúcii 1848-1849 spolu so Š. M.
Daxnerom, M. Bakulínym a ďalšími postavený pred štatariálny súd
v Plešivci. Zohral priekopnícku úlohu pri zbieraní a upravovaní
slovenských ľudových rozprávok a povestí. Do tajov slovenskej
folkloristiky cieľavedome zaúčal študujúcu mládež, ktorá na jeho podnet
začala zbierať slovenské ľudové rozprávky a povesti, čím sa stal ideovým
vodcom zberateľského hnutia nasledujúcej generácie štúrovcov. V roku
1843 tak vznikli rukopisy Codexy Revúcke A, B, C. V oblasti histórie
bádania sa zameral na dejiny Slovanov. Z národopisného hľadiska napísal
niekoľko významných štúdií.
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26. 12. sa v Tisovci narodil Štefan Marko DAXNER, právnik, vedúci predstaviteľ
1822 slovenského národného hnutia, publicista. Pozri 11. 4. 1892.
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Bez presného dátumu
1817 sa v Klenovci narodila Zuzana MORAVČÍKOVÁ, poetka. Pozri 21. 3.
1861.

195

1852 sa narodil Titusz BARBIERIK, pedagóg. V školských rokoch 1864/1865 –
1871/1872 študoval na Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, kde aj
maturoval. Začal študovať teológiu, potom prestúpil na techniku. Ako
profesor pôsobil v Pačove. Zomrel okolo roku 1930.
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asi 1852 sa narodil Július FUHRMANN, sochár, rezbár, pozlacovač. Vyhotovil
oltár v rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej. Zomrel okolo
roku 1915.
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Poznámky:
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