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Pred 30. rokmi (3.3.1985) umrel v Segedíne PhDr. Eugen Koltay-Kästner, historik, filológ, akademik. 

Študoval Bratislave a v Budapešti. Pôsobil ako profesor na univerzite v Pécsi, v rokoch 1935-1940 na 

univerzite v Ríme, kde bol zároveň aj   riaditeľom Maďarského inštitútu. Po návrate do Maďarska bol 

profesorom na univerzite v Segedíne,  postupne dekan, prodekan, rektor univerzity. Redigoval 

časopisy, zaoberal sa dejinami talianskej literatúry, autor maďarsko-talianského slovníka. Narodil sa 

v Sládkovičove. 

Pred 220. rokmi (14.3.1795) umrel v Seredi kňaz Matej Kyselý, redaktor, prekladateľ. Filozofiu 

študoval v Budíne, teológiu a poetiku v Trnave. V rokoch 1776-1783 pôsobil ako kaplán, potom ako 

farár v Horných Zeleniciach, od roku 1790 v Seredi. Spolupracovník Juraja Fándlyho, jazykový 

redaktor kníh vydávaných Slovenským učeným tovarišstvom.  Autor príležitostných básní, prekladateľ 

antickej literatúry. 

Pred 130. rokmi (16.3.1885) sa narodil v Budapešti  ThDr. Pavol Podmanicky, cirkevný spisovateľ, 

vysokoškolský pedagóg. Teológiu študoval v Bratislave a v Rostocku.  Najprv pôsobila ako kaplán,  

potom ako učiteľ na evanjelickej teologickej akadémii, v rokoch 1911-1918 ako farár v Horných 

Salibách. Neskôr profesor evanjelického kolégia v Prešove, farár v Budapešti a profesor evanjelickej 

teologickej fakulty v Soprone. Venoval sa cirkevnej histórii, teologickej spisbe a prekladom. 

Pred 385. rokmi (25.3.1630) sa narodil v Galante cirkevný hodnostár Juraj Esterházy. Študoval 

v Trnave a v Ríme. V roku 1654 bol vysvätený za kňaza. Roku 1655 farár vo Vojke nad Dunajom a 

gemerský archidiakon. Postupne ostrihomský kanonik a prepošt v Trnave. Dňa 9.8.1663 padol v bitke 

pri Štúrove s Turkami, kde velil kapitulskému pluku. 

Pred 85. rokmi (28.3.1930) sa narodil v Novej Bani misionár Vojtech Zeman, člen Saleziánskej 

spoločnosti. Gymnaziálne  a pedagogické štúdium absolvoval v Hodoch pri Galante, kde ho zastihlo 

násilné rozpustenie reholí. Ušiel do Talianska, kde si doplnil vzdelanie. Od roku 1953 pôsobil 

v Argentíne ako pedagóg. V roku 1969 sa vrátil do Ríma, kde študoval teológiu na pápežskej 

univerzite. Od roku 1971 pastoračne pôsobil vo Švédsku, Nemecku, Paríži 

Pred 95. rokmi (30.3.1920) zomrel v Piešťanoch MUDr. Jozef Březný, lekár, prekladateľ. Medicínu 

absolvoval v Prahe v roku 1886. Do roku 1889 praxoval v Bratislave, potom pôsobil ako lekár 

v Tomášikove v rokoch 1889-1919. Na penzii žil v Piešťanoch. Bol priekopníkom umeleckého 

prekladu ruskej a poľskej literatúry, niektoré vydal aj knižne. 

 


