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Pred 130. rokmi (5.1.1892) umrel v Ostrihome cirkevný hodnostár a básnik Jozef Buday. Filozofiu a teológiu 
študoval v Trnave. Pôsobil ako kňaz v Mariánkach, Želiezovciach, vo Vrábľoch, v rokoch 1854-1855 ako 
administrátor  v Pustých Úľanoch, neskôr v Hájskom a v Trnave. Písal latinské verše.

Pred 100. rokmi (7.1.1922) sa narodil v Čertižnom literárny historik a pedagóg Doc., PhDr., Jozef Minárik, 
CSc., absolvent vysokej školy v Bratislave. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Galante, v Bratislave, 
v Bánovciach, v Malackách, v Nitre a v Topoľčanoch. Od roku 1953 pôsobil ako pracovník Ústavu slovenskej
literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v rokoch 1967-1989 prednášal slovenskú literatúru na 
Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Autor učebníc. 

Pred 40. rokmi (9.1.1982) umrel v Nitre historik a archivár Juraj Fojtík, rodák z Horných Salíb. Študoval na 
Pedagogickej akadémii v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Revúcej, v Hornej Súči ai. Od roku 1955 bol 
pracovníkom archívov. Venoval sa regionálnym a hospodárskym dejinám,  autor sprievodcov po archíve, 
štúdií a článkov.

Pred 150. rokmi (11.1.1872) umrel v Nových Zámkoch Ján Balogh, príslušník galantskej vetvy Balogovcov. 
Po ukončení štúdií slúžil v armáde, neskôr pôsobil ako podžupan Tekovskej stolice. Bol prívržencom Lajosa 
Kossutha. V roku 1848 bol vládnym komisárom Trenčianskej stolice. Po porážke revolúcie emigroval. Po 
udelení amnestie sa vrátil do Uhorska, politicky sa však už neangažoval. 

Pred 290. rokmi (19.1.1732) sa narodil v Gyöngyösi evanjelický duchovný Gabriel Institoris-Mošovský. 
Študoval na univerzitách vo Wittenbergu a v Jene. Najprv pôsobil ako vychovávateľ, po návrate z Nemecka 
ako rektor evanjelickej školy v Šúľove a v Radvani, od roku 1761 ako farár v Košiciach, neskôr v Pustých 
Úľanoch. Autor cirkevného diela.

Pred 130. rokmi (21.1.1892) umrel v Kamennom Moste katolícky kňaz, prekladateľ Ákos Marczell. Filozofiu 
a teológiu študoval v Trnave. Po vysviacke v roku 1837 pôsobil ako r. k. kaplán v Pobedime, v Tomášikove 
ai. postupne farár, dvorný kaplán, úradník ostrihomskej kapitule. Za revolúcie v roku1848/1849 slúžil ako 
poľný kurát v revolučnej armáde, za čo bol aj väznený. Spoluzostavovateľ všeobecnej maďarskej 
encyklopédie a prekladateľ príručky pre kňazov.

Pred 300. rokmi (22.1.1722) sa narodil v Krnči cirkevný historik Ján Ribini. Do roku 1740 študoval 
v Zemianskych Sadoch, Banskej Štiavnici a v Kežmarku, potom teológiu v Jene. Pôsobil ako riaditeľ 
gymnázia v Šoprone, ako evanjelický farár v Levoči, od roku 1763 bratislavský senior. Zaoberal sa 
výskumom dejín cirkvi v Uhorsku.

Pred 170. rokmi (28.1.1852) umrel v Bratislave cirkevný spisovateľ Dr. Ignác Taxner. Filozofiu študoval 
v Bratislave a v Trnave, teológiu v Budapešti. V roku 1841 pôsobil ako kaplán v Sládkovičove, potom ako 
školský inšpektor v Trnave, nakoniec ako profesor teológie v Bratislave. Autor diela o systéme výuky 
filozofie.

Pred 40. rokmi (30.1.1982) umrel v Šoporni akademický maliar Anton Dubrovský. Študoval v Prahe na 
Vysokej škole umeleckého priemyslu a na Akadémii výtvarných umení. Známy portrétista a krajinkár. 
Portrétoval známe osobnosti, ale i obyčajných ľudí. Jeho obrazy sa nachádzajú v kultúrnom dome (Mlyny 
na Váhu, Oberačka, Izba) a na Základnej škole v Šoporni.


